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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 28/20 Godkjenning av protokoll fra møte 2.juni 2020 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00028-4 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Protokollen fra møte 2.juni 2020 godkjennes. 

Vedlegg: 
Protokoll Nesodden KU 02062020 

SAKSUTREDNING: 
Protokollen fra møtet ble sendt ut 02.06.2020 

Det er innkommet følgende merknad fra Øystein Tellef Hansen: 

«Referatet er ufullstendig på punktet - Godkjenning av protokoll fra møte 21.april 
2020. Det må med i vedtaket at Kontrollutvalget etterlyste oversendelse av materialet 
fra Agenda Kaupang og materiale knyttet til personvern, personalopplysninger og 
rutiner for håndtering av helseopplysninger. Begge deler var lovet og ikke oversendt. 
Kommunaldirektøren lovte at det skulle skje. Det er viktig at disse sake[k][n]e[n] står i 
protokollen slik at [at] vi i etterkant kan sjekke at vi har fått det vi har bedt om.» 

VURDERING 
En finner det hensiktsmessig at protokollen fra 02.06.2020 godkjennes i dette møtet 
før den kan anses som offentlig og kan publiseres på www.follofiks.no 

Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 

Ås, 12.08.2020 

Kjell Tore Wirum/s./ 
seniorrådgiver 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune 
 
Møtetid: 02.06.2020 kl. 17:15 
Sted: Elevkantinen, Tangenten 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Beate Fahre (H) leder, Jan Kristian Balstad (Ap) nestleder (via Microsoft Teams/tlf.), 
Arnt Even Hustad (SV), Øyvind Solum (MDG), Øystein Tellef Hansen (Rødt) 
 
Møtende varamedlemmer: 
ingen 
 
Forfall:  
ingen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Wenche Folberg, kommunedirektør 
Siri Hatland, kommunalsjef Økonomi 
Anita Nilsen, kommunalsjef Helse og omsorg 
Sandra Edvardsen, virksomhetsleder Hjemmebaserte tjenester (under sak 22 – 25) 
Rolf Dieter Cron, avdelingsleder Hjemmesykepleien Sone Øst (under sak 22 – 25) 
 
Fra Viken kommunerevisjon IKS møtte: 
Steinar Neby, stedlig leder 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
Innkalling og saksliste godkjent. Leder meldte en sak under Eventuelt. 
 
Møteprotokoll godkjent 18.08.2020 
 
 
 

Beate Fahre/s./  Jan Kristian Balstad/s./ 
Leder  Nestleder  
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Kontrollutvalget i Nesodden kommune 
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

22/20 20/00028-3 Godkjenning av protokoll fra møte 21.april 2020 3 

23/20 20/00041-1 Nesodden kommune - Årsregnskap 2019 4 

24/20 20/00059-1 Økonomirapport 1.kvartal 2020 5 

25/20 17/00318-10 Rutiner for nøkler til hjemmeboende pasienters 
boliger 

6 

26/20 19/00133-12 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forenklet 
etterlevelseskontroll 2019 

7 

27/20 20/00013-4 Referat og orienteringer 8 

Eventuelt 
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Nesodden KU-22/20 
Godkjenning av protokoll fra møte 21.april 2020 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Protokollen fra møtet 21.april 2020 godkjennes. 
 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes behandling 02.06.2020: 
Leder innledet. 
Det ble vist til kommentarer og innspill til sak 18/20. 
Stedlig leder Steinar Neby svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes vedtak 02.06.2020: 
 
Protokollen fra møtet 21.april 2020 godkjennes. 
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Nesodden KU-23/20 
Nesodden kommune - Årsregnskap 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til Nesodden kommune sitt årsregnskap for 2019 vedtas, 
og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes behandling 02.06.2020: 
Stedlig leder Steinar Neby orienterte om regnskapsrevisjonen og 
revisjonsberetningen. 
 
Kommunalsjef Siri Hatland orienterte om årsregnskapet og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
Kommunedirektør Wenche Folberg supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes vedtak 02.06.2020: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til Nesodden kommune sitt årsregnskap for 2019 vedtas, 
og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
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Nesodden KU-24/20 
Økonomirapport 1.kvartal 2020 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar økonomirapport pr 1.kvartal 2020, til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes behandling 02.06.2020: 
Kommunalsjef Siri Hatland orienterte om økonomisk status. 
Kommunedirektør Wenche Folberg supplerte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes vedtak 02.06.2020: 
 
Kontrollutvalget tar økonomirapport pr 1.kvartal 2020, til orientering. 
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Nesodden KU-25/20 
Rutiner for nøkler til hjemmeboende pasienters boliger 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar kommunens tilbakemelding til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes behandling 02.06.2020: 
Virksomhetsleder Sandra Edvardsen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
Kommunalsjef Anita Nilsen supplerte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes vedtak 02.06.2020: 
 
Kontrollutvalget tar kommunens tilbakemelding til orientering. 
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Nesodden KU-26/20 
Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forenklet etterlevelseskontroll 
2019 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Kontrollutvalget tar risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet 

etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen til orientering. 
2. Kontrollutvalget imøteser revisors skriftlige rapportering om resultatet av 

kontrollen innen 15. september 2020. 
 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes behandling 02.06.2020: 
Leder innledet. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes vedtak 02.06.2020: 

 
1. Kontrollutvalget tar risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet 

etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen til orientering. 
2. Kontrollutvalget imøteser revisors skriftlige rapportering om resultatet av 

kontrollen innen 15. september 2020. 
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Nesodden KU-27/20 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes behandling 02.06.2020: 
 
 
Referatsaker (RS): 
 
RS 01/20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019, 

saksprotokoll KST sak 48/20 
 
 
Orienteringssaker (OS): 
 
OS 09/20 Follo Brannvesen IKS Årsregnskap med årsberetning 2019 
  
OS 10/20 Follo landbrukskontor Årsmelding 2019 
  
OS 11/20 Follo LMS IKS Årsmelding 2019 
 Follo LMS IKS Årsregnskap 2019 
  
OS 12/20 KISIF IKS Årsmelding 2019 
 KISIF IKS Årsregnskap med noter 2019 - urevidert 03.02.2020 
  
OS 13/20 Innspill til kontrollutvalget, brev fra Jan Balstad 
  
OS 14/20 Oversikt over saker til behandling 2020, pr 02.06.2020 
 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Vedlikehold av 

kommunale bygg i Nesodden kommune 
Sekretær viste til manglende oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten. 
Kommunedirektør Wenche Folberg orienterte. Kommunens arbeid med FDV 
kan legges frem til utvalgets neste møte. 
 
Forvaltningsrevisjonsrapport – Arbeidsmiljø ved 
helseinstitusjoner i Nesodden kommune 
Stedlig leder Steinar Neby orienterte om status for arbeidet og svarte på 
spørsmål fra utvalgets medlemmer.  
 
Det ble etterspurt dokumentasjonen fra Agenda Kaupang AS. 
Kommunedirektør Wenche Folberg orienterte. 
Endelig rapport og dokumentgrunnlag vil bli oversendt kontrollutvalget 
v/sekretariatet. 
 
Forvaltningsrevisjonsrapport – Samfunnssikkerhet og beredskap 
i Nesodden kommune 
Leder etterspurte saken. 
Stedlig leder Steinar Neby orienterte. Det er en målsetning å få sendt 
rapporten ut på høring før sommeren 2020. 



28/20 Godkjenning av protokoll fra møte 2.juni 2020 - 20/00028-4 Godkjenning av protokoll fra møte 2.juni 2020 : Protokoll Nesodden KU 02062020

  
Kontrollutvalget i Nesodden kommune 
02.06.2020 

Side 9 av 10 

  

  
OS 15/20 Status Viken kontrollutvalgssekretariat IKS 
 Sekretær orienterte. Pr dags dato er det kun 1 av 30 deltakerkommuner som 

ikke har vedtatt selskapsavtalen for selskapet. Regner med at vedtaket vil 
foreligge i løpet av juni. En har som målsetning at det nye selskapet skal være 
etablert fra 1.juli 2020. 

 

 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes vedtak 02.06.2020: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
 
Fastsetting av nytt møte 
Leder tok opp saken. Møtet 16.juni avlyses. Neste møte fastsettes til tirsdag 
18.august 2020. Møtet avholdes som fjernmøte på Microsoft Teams hvis ikke annet 
oppgis. 
 
 
 
Møtet hevet kl. 19:04 
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 29/20 Forvaltningsrevisjonsrapport - Arbeidsmiljø ved 
  helseinstitusjoner i Nesodden kommune 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00140-7 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Arbeidsmiljø ved
helseinstitusjoner i Nesodden kommune, og ber kommunedirektøren gjennomføre
følgende tiltak:
a) Tydeliggjøre forskjellen mellom en varsling og et avvik.
b) Styrke ytterligere opplæring av de ansatte i melding av avvik.
c) Bedre tilbakemeldingene mht. kommunens håndtering av meldte avvik.
d) Kartlegge og vurdere behovet for ytterligere fysiske hjelpemidler.
e) Fortsatt jobbe målrettet med å rekruttere personell med rett kompetanse.
f) Jobbe mot å øke stillingsstørrelser der dette er mulig.

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en skriftlig
tilbakemelding om oppfølgingen av revisjonens anbefalinger innen seks måneder.

Vedlegg: 
Arbeidsmiljø ved helseinstitusjoner i Nesodden kommune 

Vedtak i saken sendes til: 
Nesodden kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 19.11.19 i sak 38/19 Oversendelse av sak til 
kontrollutvalget - Rutiner ved behandling av personalsaker følgende: 

1. Kontrollutvalget beslutter å gjennomføre forvaltningsrevisjon «Arbeidsmiljø ved
helseinstitusjonene i Nesodden kommune», herunder spesielt Nesoddtunet, i 2020.

2. Kontrollutvalget godkjenner forslag til mål og problemstillinger.
3. Viken kommunerevisjon IKS/Follo distriktsrevisjon IKS bes utarbeide prosjektplan for

forvaltningsrevisjonsprosjektet.

Prosjektplanen ble behandlet i kontrollutvalgets møte 14.01.2020 i sak 3/20. 

Mål og problemstillinger 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet hadde følgende mål og problemstillinger: 
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Formål  
Undersøke arbeidsmiljøet ved helseinstitusjoner i Nesodden kommune med vekt på 
forholdene ved Nesoddtunet.  
 
Problemstillinger  
1. Avvikshåndtering ved Nesoddtunet 2017-2019.  

a) Hvilke rutiner foreligger for melding og oppfølging av avvik, og for beskyttelse av 
varsler?  

b) I hvilken grad er retningslinjer for varsel om avvik gjort kjent for ansatte?  
c) Hvor mange avvik ble varslet? 
d) Hvordan ble varslede avvik fulgt opp?  

 
2. Sykefravær  

a) Hvilke rutiner har Nesoddtunet for oppfølging av sykemeldte?  
b) Hvor stor andel av sykefraværet anses å være jobbrelatert?  

 
3. Rutiner ved oppsigelse/avskjedigelser?  

a) Hvilke rutiner foreligger ved oppsigelse/avskjedigelsessaker? Er rutinene i samsvar 
med lover og regelverk i kommunen?  

b) I hvilken grad er rutinene blitt etterlevd?  
c) Herunder bes om en oversikt over antall saker, resultatet av saker, og begrunnelse 

for saker (om det er forhold hos arbeidstaker eller arbeidsgiver) i perioden 2017-
2019.  

 
4. Hvordan oppfattes arbeidsmiljøet på Nesoddtunet?  

a) Har helseinstitusjonen et etablert HMS-arbeid i tråd med lov og regelverk?  
b) Hvordan er det fysiske arbeidsmiljøet?  
c) Hvordan er det psykososiale arbeidsmiljøet? 

 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten 
Rapporten er utarbeidet av Viken kommunerevisjon IKS og er datert 10.august 2020. 
 
Sentrale funn 
Avvikshåndtering 
- Nesodden kommune har utarbeidet rutiner for hvordan varsling skal gjøres og hvordan 

kommunen skal håndtere de varslene som kommer inn. Aller varsler skal behandles i 
kommunens varslingsutvalg. Eventuelle varsler som vedrører Nesoddtunet behandles på 
samme måte som andre varsler i kommunen. 

- Kommunens rutine for varsling ivaretar etter revisors skjønn de reglene som 
arbeidsmiljøloven setter.  

- Gjennom arbeidsmiljøundersøkelsen som Agenda Kaupang har gjennomført er det 
framkommet en del begrepsforvirring mellom det å melde avvik og det å varsle om 
kritikkverdige forhold. Revisjonen registrerer at også kommunens retningslinjer for intern 
varsling av kritikkverdige forhold i Nesodden kommune ikke skiller klart mellom 
begrepene «melder» og «varsler», og «melding» og «varsel». 

- Selv om det er klare rutiner for hvordan avvik og varsling skal gjøres og jevnlig opplæring 
har funnet sted, er det fremkommet opplysninger om at enkeltansatte likevel ikke 
opplever å ha tilstrekkelig kunnskap om melding av avvik og gjennomføring av varsling. 
Nesoddtunet må derfor øke opplæringen og informasjonen rundt dette ytterligere. Skillet 
mellom avvik og varsling er også viktig i denne forbindelsen. 

- Revisjonen har gjennomgått et tilfeldig utvalg av meldte avvik. Alle utvalgte avvik er 
lukket med beskrivelse av gjennomføring av tiltak. 
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- Revisjonen vurderer det som positivt at Nesoddtunet har et kvalitetsutvalg som 
gjennomgår alle avvik og kvalitetssiker de tiltak som er iverksatt. 

- Det er gjennom undersøkelsen til Agenda Kaupang kommet fram informasjon om at 
ansatte som har meldt avvik får for liten tilbakemelding på hvordan avviket er håndtert og 
hvilke endringer det har ført til. 

- Det er i 2020 kommet i[nn] fem varsler. Varslene er behandlet i varslingsutvalget som i 
alle sakene konkluderte med at det ikke var grunnlag for de påstander som ble fremsatt. 
Etter revisjonens skjønn har kommunen håndtert varslene i tråd med interne rutiner. Det 
presiseres at det har ligget utenfor revisjonens mandat å vurdere varslingsutvalgets 
konklusjoner og grunnlaget for varslene som er sendt inn.  

 
Sykefravær 
- Nesodden kommune har utarbeidet et sett med rutiner og maler til bruk for oppfølging av 

sykemeldte. Nesoddtunet benytter seg av de samme dokumentene. Etter revisors skjønn 
er dokumentene dekkende for de plikter og oppgaver som Nesoddtunet har som 
arbeidsgiver. 

- Revisjonen ser det også som positivt at personalavdelingen er tilgjengelig på 
Nesoddtunet en gang pr uke i regi av kommunens nærværsprosjekt. Dette gjør at ledere 
ved Nesoddtunet kan støtte seg på personalkontorets kompetanse når det gjelder å følge 
opp sykemeldte. 

- Alle de sykemeldte som er intervjuet har oppgitt at de er fornøyde med den oppfølgingen 
de hadde fått fra sin leder. 

- Lovverket stiller ikke krav til at det skal føres statistikk over jobbrelatert sykefravær. 
- I Nesodden kommune foreligger det ikke informasjon om hvor stor andel av sykefraværet 

som er relatert til arbeidet. Dette er informasjon som heller ikke er tilgjengelig i offentlige 
statistikker. De ansatte gir heller ikke informasjon om dette i sin sykemelding. Ingen av de 
sykemeldte som er blitt intervjuet har oppgitt at deres fravær skyldes arbeidsrelaterte 
forhold. Heller ikke tidligere ansatte som er blitt intervjuet har oppgitt å ha hatt sykefravær 
som skyldes arbeidsforhold. Datagrunnlaget som er tilgjengelig for å vurdere denne 
problemstillingen er lite. De gjennomførte undersøkelsene gir ingen indikasjon på at det 
er noen stor andel av sykemeldinger som må anses å være jobbrelatert. 

 
Oppsigelser 
- Etter revisors vurdering har Nesodden kommune rutiner og maler på plass som er i 

samsvar med de lover og regler som gjelder på området. Revisor ser det også som en 
styrke at lederhåndboken oppdateres løpende. Kommuneadvokatens involvering i 
håndtering av personalsaker er også med på å sikre kompetansen i håndtering av slike 
saker. 

- Fire personer har blitt sagt opp med bakgrunn i lengre tids sykemelding. Alle har vært 
syke over to år. Arbeidsmiljøloven gir vern for oppsigelse de første 12 måneder etter at 
arbeidsuførheten inntraff. Personene hadde derfor ikke lenger dette vernet. 

- I tillegg er det foretatt to ordinære oppsigelser. I sak en ble det på bakgrunn av en 
formaliafeil i forbindelse med oppsigelsen kommet til en minnelig løsning. Kommunens 
rutiner ble følgelig ikke fulgt på alle punkter ved denne oppsigelsen. I sak to [kom] ble det 
et rettsforlik hvor den ansatte fikk annen stilling i kommunen. Etter revisors vurdering ble 
kommunens rutiner fulgt ved bl.a. skriftlig innkallinger til møte, møtereferat fra 
gjennomført møte som også arbeidstaker fikk gjennomgå. Drøftingsmøte er gjennomført 
med referat slik lovverket tilsier før oppsigelse ble sendt. Revisor presiserer at det har 
ligget utenfor revisjonens mandat å vurdere sakligheten og grunnlaget for de 
oppsigelsene som er gjennomført. Dette tilligger domstolene. Revisor har også 
gjennomgått to saker som pr. juni 2020 ikke har medført oppsigelse. Etter revisors 
vurdering var kommunens rutiner også fulgt her. 
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Arbeidsmiljø 

- Arbeidsmiljøloven stiller krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dette er 
nærmere spesifisert i internkontrollforskriften. HMS-arbeid skal gjøres i samarbeid med 
tillitsvalgte. Etter revisors vurdering har Nesoddtunet et systematisk arbeid med HMS. 

- Arbeidstilsynet [har] gjennomført tilsyn om Nesoddtunet har fulgt arbeidsmiljølovens krav 
for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade. Forebygging av vold og trusler var også 
et sentralt tema. Det ble ikke gitt pålegg til Nesoddtunet med bakgrunn i dette tilsynet. 

- Det er påpekt at lokalene er gamle og slitt og at det er støy fra ventilasjonsanlegg. Dette 
er likevel vurdert som lav risiko. Enkelte bad er for små til bruk av hjelpemidler. Det bør 
vurderes om det er mulig å finne løsninger slik at relevante hjelpemidler også kan brukes 
her. Gjennom Agenda Kaupang sitt dybdeintervju kom det fram at det på enkelte 
avdelinger er behov for mere hjelpemidler og dette gjelder spesielt der beboer er mere 
pleietrengende. I revisors telefonintervjuer med personer som har sluttet kom det også 
fram at det er et potensiale for bedre tilrettelegging for bruk av hjelpemidler. 

- I rapport fra Agenda Kaupang er den overordnede vurderingen at arbeidsmiljøet ved 
Nesoddtunet er bra. Arbeidsmiljøet skiller seg ikke vesentlig ut fra sammenlignbare 
virksomheter. Det er ikke holdepunkter for at det er en fryktkultur ved Nesoddtunet. Dette 
er sammenfallende med den informasjonen revisor har hentet inn blant ansatte som har 
sluttet. Det er ingen revisor har intervjuet som har sluttet med bakgrunn i dårlig 
arbeidsmiljø. De ansatte har gitt høy score i forhold til engasjement i arbeidet. Både i 
Agenda Kaupang sin undersøkelse og i revisjonens er det gitt litt lavere score i forhold til 
støtte og hjelp fra nærmeste leder. 

- Agenda Kaupang har gitt et betydelig antall anbefalinger til forbedringer i sin rapport. 
Revisjonen stiller seg bak disse anbefalingene. Revisor har ikke avdekket forhold som 
skulle tilsi at anbefalingene ikke er relevante. 

- Gjennom revisors undersøkelser kommer det fram at både andelen av ufaglærte 
personell og mange ansatte i små stillinger kan påvirke arbeidsmiljøet og arbeidspresset. 
Nesoddtunet bør fortsatt jobbe målrettet for å rekruttere personell med riktig utdanning og 
kompetanse. 

 
 
Avgrensning 
Prosjektet fokuserer på Nesoddtunet, slik det fremgår av bestillingen og formålet for 
prosjektet, og tar kun for seg de områder og temaer som faller inn under de nevnte 
problemstillingene. 
 
Parallelt med forvaltningsrevisjonen har kommuneadministrasjonen gjennomført en 
arbeidsmiljøkartlegging i samarbeid med Agenda Kaupang. Denne kartleggingen har 
inkludert spørreundersøkelse og intervju av ansatte ved Nesoddtunet. Revisjonen 
har gjort selvstendige vurderinger av de funn som er gjort i denne kartleggingen, og 
viser i noen tilfeller til svar fra ovennevnte undersøkelse der dette er relevant for 
problemstillingene i prosjektet. 
 
 
Metode 
Informasjonen som er presentert i dette prosjektet, er hentet inn gjennom 
metodetriangulering som omfatter intervju, dokumentanalyse og spørreundersøkelse. 
Revisor har intervjuet kommunale ledere, ansatte og også tidligere ansatte. 
 
 
Revisjonens anbefalinger 
Med bakgrunn i gjennomgangen vil revisjonen anbefale Nesodden kommune å 
gjennomføre følgende: 
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 Tydeliggjøre forskjellen mellom en varsling og et avvik. 

 Styrke ytterligere opplæring av de ansatte i melding av avvik. 

 Bedre tilbakemeldingene mht. kommunens håndtering av meldte avvik. 

 Kartlegge og vurdere behovet for ytterligere fysiske hjelpemidler. 

 Fortsatt jobbe målrettet med å rekruttere personell med rett kompetanse. 

 Jobbe mot å øke stillingsstørrelser der dette er mulig. 
 
 
Uttalelse fra kommunedirektøren 
Kommunedirektøren har i brev, datert 10.8.2020, uttalt seg om rapporten, og spesielt 
til revisjonens anbefalinger. 
 
Kommunedirektørens uttalelse er i sin helhet innarbeidet som et eget vedlegg til 
rapporten. 
 
 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den formening at revisjonen har svart opp de problemstillinger 
som var fastsatt for forvaltningsrevisjonsprosjektet. 
 
Da det er snakk om arbeidsforhold og arbeidsmiljø innen et kritisk område som 
helse- og omsorgstjenester, vil sekretariatet anbefale at rapporten og revisjonens 
anbefalinger følges opp innen 6 måneder.  
 
 
Avslutning 
Oppdragsansvarlig revisor eller den vedkommende bemyndiger, bes om å komme i 
kontrollutvalgets møte og presentere rapporten samt svare på eventuelle spørsmål 
fra utvalgets medlemmer. 
 
Kommunedirektøren eller den hun bemyndiger, inviteres til kontrollutvalgets møte for 
å kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 12.08.2020 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
Seniorrådgiver  
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Sammendrag 

 

Bestilling  Problemstillinger 

Kontrollutvalget 
sak 3/20 – 14.1.2020 

 1. Avvikshåndtering ved Nesoddtunet i 2017-2019. 

a) Hvilke rutiner foreligger for melding og oppfølging av avvik, 
og for beskyttelse av varsler? 
b) I hvilken grad er retningslinjer for varsel om avvik gjort kjent 
for alle ansatte? 
c) Hvor mange avvik ble varslet? 
d) Hvordan ble varslede avvik fulgt opp? 

2. Sykefravær 

a) Hvilke rutiner har Nesoddtunet for oppfølging av sykemeldte? 
b) Hvor stor andel av sykefraværet anses å være jobbrelatert? 

3. Rutiner ved oppsigelse/avskjedigelser? 

a) Hvilke rutiner foreligger ved oppsigelse/avskjedigelsessaker? 
Er rutinene i samsvar med lover og regelverk i kommunen? 
b) I hvilken grad er rutinene blitt etterlevd? 
c) Herunder bes om en oversikt over antall saker, resultatet av 
saker og begrunnelse for saker (om det er forhold hos 
arbeidstaker eller arbeidsgiver) i perioden 2017-2019. 

4. Hvordan oppfattes arbeidsmiljøet på Nesoddtunet? 

a) Har helseinstitusjonen et etablert HMS-arbeid i tråd med lov 
og regelverk? 
b) Hvordan er det fysiske arbeidsmiljøet? 
c) Hvordan er det psykososiale arbeidsmiljøet? 
 

  
  
Formål  

Undersøke arbeidsmiljøet ved 
helseinstitusjoner i Nesodden 
kommune med vekt på 
forholdene ved Nesoddtunet. 
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Metode og praktisk gjennomføring 

Prosjektet er gjennomført av Viken kommunerevisjon IKS (VKR) sine ansatte etter kravene som stilles til 
utførelse av forvaltningsrevisjon som prosjekt i "RSK001 Standard for forvaltningsrevisjon".  

Datakilder er kommunens ansatte, dokumenter og regnskap. Prosjektet har fokusert på Nesoddtunet 
sykehjem (heretter bare benevnt Nesoddtunet), som holder til i Nesoddtunet helse- og omsorgssenter 
sentralt på Nesodden. Revisor har intervjuet sentrale personer i kommunen og på Nesoddtunet.  

Forvaltningsrevisjonen vurderer også de funn som kommuneadministrasjonen har gjort gjennom sin 
arbeidsmiljøkartlegging ved Nesoddtunet (2020) i regi av Agenda Kaupang. I denne kartleggingen ble det 
foretatt dybdeintervju av 28 nåværende ansatte og ledere, samt gjennomført en spørreundersøkelse 
rettet mot alle ansatte. Revisjonen har i tillegg foretatt telefonintervju av fem tidligere ansatte samt fem 
personer som er eller har vært langtidssykemeldte. 

Revisjonskriterier 

Som sentrale kilder for revisjonskriteriene i dette prosjektet er kommuneloven og arbeidsmiljøloven med 
tilhørende forskrift blitt benyttet. I tillegg er skriftlige interne rutiner også benyttet. 

Fakta og vurderinger 

Viken kommunerevisjons overordnede vurdering er at det ikke er holdepunkter for å hevde at det generelt 
er store utfordringer med dårlig arbeidsmiljø ved Nesoddtunet.  

Det er utarbeidet rutiner både for melding av avvik og varsling av kritikkverdige forhold. Ansatte har fått 
opplæring i disse rutinene. Fokus på skillet mellom avvik og varsling bør økes. I tillegg er det etterspurt 
ytterligere opplæring i melding av avvik. Tilbakemelding på oppfølging og lukking av avvik bør økes 
overfor de som har meldt avviket.  

Avvik som er innmeldt er lukket. Kommunens rutine for varsling har fokus på beskyttelse av arbeidstaker 
mot gjengjeldelse slik arbeidsmiljøloven kapittel 2A sier. Det er i 2020 kommet inn fem varsler som 
vedrører Nesoddtunet. Alle disse varslene er behandlet i varslingsutvalget som har konkludert med at det 
ikke har vært gjengjeldelse mot arbeidstakerne. Det kom inn ett varsel i 2017, men varslingsutvalget 
konkluderte den gang med at dette ikke var et varsel, men en personalsak som skulle løses i 
linjeorganisasjonen. 

Rutiner for oppfølging av sykemeldte er utarbeidet. Det er ikke fremkommet indikasjoner på at det er 
noen stor andel sykemeldinger som skyldes arbeidsforholdene ved Nesoddtunet. Ansatte som er 
sykemeldte har oppgitt å være fornøyd med den oppfølgingen de har fått fra sine ledere. 

Nesodden kommune benytter seg av lederhåndbok levert at eksternt selskap, og denne vedlikeholdes 
løpende i samsvar med lovverket. Opplæring er gitt ledere ved Nesoddtunet. Kommuneadvokaten er en 
sentral bidragsyter i forbindelse med håndtering av arbeidskonflikter i Nesodden kommune. 
Rutinebeskrivelser og maler er utarbeidet. Kommunens rutiner og maler vurderes å være i samsvar med 
lover og regler på området.  

Siden 2017 er det foretatt seks oppsigelser av ansatte. Fire av disse har sin bakgrunn i lang tids 
sykemelding (lengre enn 12 måneder), ref. AML § 15-8. To oppsigelser er knyttet mot forhold i arbeidet; 
den ene saken er løst i minnelighet med bakgrunn i en formaliafeil. Den andre oppsigelsen har vært 
gjenstand for et rettsforlik. Med unntak av oppsigelsen som førte til en minnelighet, har Nesoddtunet fulgt 
kommunens rutiner på området. 

Nesoddtunet gjennomfører systematisk arbeid med HMS-området. Vernerunder med påfølgende ROS- 
analyse og handlingsplan er sentrale elementer i dette arbeidet. Det fysiske arbeidsmiljøet er også 
vurdert.  
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Det er ikke fremkommet opplysninger som tyder på at det psykososiale arbeidsmiljøet ved Nesoddtunet er 
dårlig og skiller seg fra andre sammenlignbare virksomheter.  

  

Anbefalinger 

Med bakgrunn i de gjennomførte undersøkelsene vil vi anbefale Nesodden kommune å vurdere følgende: 

 Tydeliggjøre forskjellen mellom en varsling og et avvik. 
 Styrke ytterligere opplæring av de ansatte i melding av avvik. 
 Bedre tilbakemeldingene mht. kommunens håndtering av meldte avvik. 
 Kartlegge og vurdere behovet for ytterligere fysiske hjelpemidler. 
 Fortsatt jobbe målrettet med å rekruttere personell med rett kompetanse. 
 Jobbe mot å øke stillingsstørrelser der dette er mulig. 

 

Et utkast til rapport er blitt oversendt kommunedirektøren til uttalelse. Kommunedirektørens uttalelse i 
brev av dd.mm.2020 er vedlagt rapporten. 
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn for prosjektet 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune vedtok i sitt møte 14.1.2020, sak 3/20, at Viken kommunerevisjon 
IKS skulle gjennomføre en forvaltningsrevisjon av arbeidsmiljøet i helseinstitusjoner.  

1.2. Formål og problemstillinger 

Prosjektets formål er «å undersøke arbeidsmiljøet ved helseinstitusjoner i Nesodden kommune med vekt 
på forholdene ved Nesoddtunet.»  

Følgende problemstillinger og delproblemstillinger søkes belyst i forvaltningsrevisjonen: 

1. Avvikshåndtering ved Nesoddtunet i 2017-2019. 

a) Hvilke rutiner foreligger for melding og oppfølging av avvik, og for beskyttelse av varsler? 

b) I hvilken grad er retningslinjer for varsel om avvik gjort kjent for alle ansatte? 

c) Hvor mange avvik ble varslet? 

d) Hvordan ble varslede avvik fulgt opp? 

2. Sykefravær 

a) Hvilke rutiner har Nesoddtunet for oppfølging av sykemeldte? 

b) Hvor stor andel av sykefraværet anses å være jobbrelatert? 

3. Rutiner ved oppsigelse/avskjedigelser? 

a) Hvilke rutiner foreligger ved oppsigelse/avskjedigelsessaker? Er rutinene i samsvar med lover og    
regelverk i kommunen? 

b) I hvilken grad er rutinene blitt etterlevd? 

c) Herunder bes om en oversikt over antall saker, resultatet av saker og begrunnelse for saker (om 
det er forhold hos arbeidstaker eller arbeidsgiver) i perioden 2017-2019. 

4. Hvordan oppfattes arbeidsmiljøet på Nesoddtunet? 

a) Har helseinstitusjonen et etablert HMS-arbeid i tråd med lov og regelverk? 

b) Hvordan er det fysiske arbeidsmiljøet? 

  c) Hvordan er det psykososiale arbeidsmiljøet? 
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1.3. Avgrensning og presiseringer 

Det er konkrete problemstillinger som søkes belyst gjennom forvaltningsrevisjonen. Prosjektet fokuserer 
på Nesoddtunet, slik det fremgår av bestillingen og formålet for prosjektet, og tar kun for seg de områder 
og temaer som faller inn under de nevnte problemstillingene, ref. kapittel 1.2. 

Parallelt med forvaltningsrevisjonen har kommuneadministrasjonen gjennomført en arbeidsmiljø-
kartlegging i samarbeid med Agenda Kaupang. Denne kartleggingen har inkludert spørreundersøkelse og 
intervju av ansatte ved Nesoddtunet. Revisjonen har gjort selvstendige vurderinger av de funn som er 
gjort i denne kartleggingen, og viser i noen tilfeller til svar fra ovennevnte undersøkelse der dette er 
relevant for problemstillingene i prosjektet. 

Når det gjelder problemstilling 1, som omhandler avvikshåndtering, behandles avvik og varsling hver for 
seg. Problemstillingen med underpunkter sammenblander i noen grad disse begrepene. Avvik meldes på to 
måter; enten gjennom kommunens avvikssystem KSS Compilo eller gjennom fagsystemet CosDoc. Varsling 
gjøres gjennom eget skjema og følger egne rutiner. Arbeidsmiljøloven kapittel 2 A regulerer varsling. 
Melding av ordinære avvik i forhold til den daglige driften regnes ikke som varsling og kapittel 2 A i 
arbeidsmiljøloven kommer ikke til anvendelse for melding av slike avvik. Personer som melder avvik 
gjennom kommunens systemer anses ikke som «varslere».  

I underpunkt 1b redegjøres det både for hvordan melding av avvik og varsling er gjort kjent for de 
ansatte. I punkt 1c belyses antall avvik som er meldt og hvor mange varsler som er innkommet. I punkt 1d 
redegjør vi for hvordan avvik som er meldt i kvalitetssystemet og fagsystemet er fulgt opp. Her blir det 
også redegjort nærmere for innkommende varsler. 

Vi vil presisere at vi ved gjennomgang av oppsigelser ikke har vurdert grunnlaget for og sakligheten ved 
oppsigelsen. Når det gjelder gjennomgang av varslingssaker har vi ikke vurdert varslingsutvalgets 
konklusjoner. Vi har heller ikke vurdert grunnlaget for innsendte varsler.  

 

Definisjoner 

Revisjonen har valgt å benytte seg av Arbeidstilsynets definisjoner på følgende begrep i denne 
forvaltningsrevisjonen. 

Avvik Avvik er brudd på krav satt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. 
Avvik kan dreie seg om at ansatte mangler verneutstyr, at ansatte blir 
skadet på jobb, eller brudd på viktige prosedyrer, instrukser eller 
rutiner i virksomheten. 

 
Varsling Arbeidstaker sier ifra om et kritikkverdig forhold ved egen 

arbeidsplass. 
  
  
Psykososialt arbeidsmiljø 

 

 

 

 

Psykososialt arbeidsmiljø er først og fremst de mellommenneskelige 
forholdene på arbeidsplassen, samt form og innhold i disse. Kravene til 
psykososialt arbeidsmiljø er hovedsakelig regulert i arbeidsmiljøloven 
§4-3. Det psykososiale arbeidsmiljøet kan være en konsekvens av 
hvordan arbeidet er organisert, ledet og tilrettelagt. 
Arbeidsmiljølovens bestemmelse om det psykososiale arbeidsmiljøet 
skal forhindre at arbeidstakere utsettes for ulike negative forhold av 
psykososial karakter, og at summen av ulike belastninger ikke må bli 
for stor. 
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Kritikkverdige forhold Forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i 
virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i 
samfunnet. Eksempelvis: fare for liv og helse, myndighetsbruk, 
uforsvarlig arbeidsmiljø, brudd på personopplysningssikkerheten. 

 
  
  

 

1.4. Beskrivelse av Nesodden kommunes organisering 

Nesodden kommunes administrative organisering fremgår av organisasjonskart. Kommunalområdene er 
inndelt i 29 virksomheter, i tillegg kommer tre team i Kultur, næring og idrett og åtte team i 
Digitalisering, utvikling og administrasjon. 

 

Det utføres totalt 1180 årsverk fordelt på 1568 medarbeidere1 i Nesodden kommune. Totale driftsutgifter 
var i 2019 om lag 1,42 mrd. kroner. Nesodden kommunes folketall vokste med 241 innbyggere (1,2 %) i 
2019 til 19 584 ved utgangen av året. 

 

1 Pr. 1.1.20 
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Organisering Nesoddtunet

 

 

 

Antall 
plasser 

Oppholdstyper 

A1  8 Langtidsopphold for pasienter med demenssykdommer 
A2 13 Langtidsopphold for personer med demenssykdom 

A3 13 Somatisk langtidsavdeling 

A4 16 Somatisk langtidsavdeling 

B1  8 Langtidsopphold for pasienter med demenssykdommer 
B2 16 Somatisk langtidsavdeling 
B3 16 Somatisk langtidsavdeling 

C1 16 Korttidsavdeling  

*En øremerket seng for pasienter med behov for lindrende behandling 
C2 16 Somatisk langtidsavdeling og 5 plasser for rullerende avlastning 

 

Personalavdelingen har på forespørsel utarbeidet en oversikt over antall arbeidstakere i de ulike 
arbeidsgrupper pr 24.6.2020 fordelt på stillingsstørrelser. Vikariater er medregnet, men ikke personer i 
ulønnet permisjon. Vakante stillinger er heller ikke en del av oversikten. Pr. 12.6.2020 er det om lag 25 
stillinger som er vakante: 

 1-24 % 

stilling 

25–49 % 

stilling 

50–79 % 

stilling 

80-99 % 

stilling 

100 % 

stilling 

Totalt 

Pleiemedarbeider 71 7 7 4 2 91 

Helsefagarbeider 4 3 27 24 23 81 

Omsorgsarbeider   1 1 2 4 

Sykepleier  1 3 2 15 21 

Fagleder   1 1 1 3 

Virksomhetsleder

AVD A1/A2/B1
Avdelingsleder

Fagleder

AVD B2 /B3
Avdelingsleder

AVD  A3/A4
Avdelingsleder

AVD C1/C2
Avdelingsleder

Fagleder

AVD Kjøkken og vaskeri
Avdelingsleder

Sykehjemsoverlege
Sykehjemslege

Merkantilt personale/Lager/ 
Fotteraput/ Musikkterapeut/ 

Vaskeri/Lager
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Miljøterapeut   1   1 

Fotterapeut   1   1 

Fysioterapeut    1  1 

Klinisk ernæringsfysiolog   1   1 

Lege    1 1 2 

Sykehjemsoverlege     1 1 

Rådgiver     1 1 

Servicemedarbeider   1  1 2 

Sekretær   1   1 

Kokk    3  3 

Lærling  2  4  6 

Leder     9 9 

Totalt 75 13 44 41 56 229 

 

Totalt på sykehjemmet er det 26 sykepleierstillinger (25,34 årsverk). Av disse stillingen står om lag 10 
stillinger ledige enten gjennom vakanser, sykemeldinger eller permisjoner per juni 2020. Dette utgjør 38 % 
av det totale antall sykepleierstillinger ved sykehjemmet.  

Virksomhetsleder har opplyst at alle manglende vakter for sykepleiere blir dekket opp gjennom vikarer. 
Kommunen har langtidskontrakt med et bemanningsbyrå som er regulert av rammeavtale. En innleid 
sykepleier har eksempelvis jobbet på Nesoddtunet i to år. Kontraktene har et langtidsperspektiv. Alle 
innleide sykepleiere får samme opplæring som fast ansatte. Alle sykepleiere, også de innleide, skal ha 
tilfredsstillende norskkunnskaper. Grunnet pandemien våren 2020 er det kjent at bemanningsbyrået ikke 
har kunnet levere det nødvendige antall sykepleiere. Kommunen har av den grunn vært nødt til å gå 
utenfor rammeavtalen for å dekke opp med sykepleiere gjennom sommeren 2020.  

Pleiefaktoren, dvs. antall årsverk som jobber mot pasienter delt på antall pasienter, er på Nesoddtunet 
oppgitt å være 0,83 for langtidsplasser og 1,02 for korttidsplasser. Det er ikke fastsatt krav for hvor høy 
en slik pleiefaktor skal være. Flere har tatt til orde for at det nasjonalt ville ha vært et nyttig 
hjelpemiddel dersom det ble utarbeidet minstenormer for pleiefaktoren i sykehjem som baserer seg på 
brukernes pleiebehov. Revisor er kjent med at i artikkelen Hva er riktig bemanning? i bladet Sykepleieren 
i 2015 ble det vist til at pleiefaktoren normalt lå på 0,71 på langtidsavdeling, og at den var noe høyere på 
korttidsavdeling og for demente. Revisor har også gjennomgått en rapport som Sandnes kommune 
gjennomførte i 2016 om Pleiefaktor sykehjem. I denne rapporten ble det gjort en sammenlignende 
analyse mot andre kommuner, og tallene viste en pleiefaktor på mellom 0,7 og 0,8. De høyeste tallene 
vedrørte demensavdelinger. Arbeidsgruppen som utarbeidet denne rapporten, påpekte at begrepet 
pleiefaktor ikke har en entydig definisjon, slik at det kan være meget krevende å gjøre eksakte 
sammenligninger når det gjelder pleiefaktor og at tallene derfor må leses med stor varsomhet. 

De fremlagte dataene gir likevel ingen klar indikasjon på at bemanningen ved Nesoddtunet er under det 
nivået som er vanlig på andre sykehjem rundt om i landet.  

Virksomhetsleder har opplyst at de sykepleierne som ikke jobber i 100 % stilling ved Nesoddtunet, gjør 
dette av eget initiativ. Av antall ansatte sykepleiere jobber om lag halvparten (15 stk) 100 %. De 
resterende sykepleiere har, med ett unntak, en stillingsstørrelse mellom 50 % og 80 %.  

Fordeling av stillinger på stillingskategorier ved Nesoddtunet 

Tabellen under viser antall stillinger fordelt på stillingskategorier ved Nesoddtunet: 
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Funksjon/stillingskategori Antall årsverk Faktisk ansatte på 

jobb/årsverk 

   

Ledelse og administrasjon   

Virksomhetsleder 1 1 

Avdelingsleder 5 5 

Avdelingsleder kjøkken 1 1 

Fagleder avdelinger 1,7 2 

Fagleder kjøkken 1 1 

   

Pleiebemanning   

Sykepleier dag/kveld 22,925 20,725 

Sykepleier toppen 1,5 1,5 vikarbyrå 

Sykepleier natt 2,43 0,78 fast 

1,65 vikarbyrå 

Ernæring 1 0 

Spesialhjelpepleier 1  

Helsefagarbeider 54,8  

Hjelpepleier 16  

Omsorgsarbeider 3,6  

Pleiemedarbeider 19,4  

Assistent 5,7  

   

Øvrige funksjoner   

Lege 1,8 1,8 

Fysioterapeut 1 1 

Kjøkken 5,41 5,41 

Vaskeri 1,8 1,8 

Fotterapeut 0,6 0,6 

Lageransvarlig 1 1 

Merkantil 1 1 

Sum 150,665 

149,9  

 

    

Turnover 

Virksomhetsleder har i mail til Amta i juli 2019 lagt ved en oversikt over antall personer som har sluttet 
ved Nesoddtunet de siste tre årene: 

I 2016 var det 35 fast ansatte som sluttet. Dette utgjorde 13,8 %  

I 2017 var det 19 fast ansatte som sluttet. Dette utgjorde 6,4 %  
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I 2018 var det 35 fast ansatte som sluttet. Dette utgjorde 12,4 %.  

Det er blitt uttalt at de fleste som sluttet hadde mindre helgestillinger eller var ansatt i under 50 % 
stilling. Til sammenligning oppgir KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge) at 
turnover for hele kommune-Norge var på 13,6 % fra 2017 til 2018. For sykepleiere var turnoveren 14 %, for 
hjelpepleier 9,5 % og for assistenter 28 % (kilde: KS-turnover). 

Turnus 

Ansatte ved Nesoddtunet går i utgangspunktet i en seks ukers turnus med helgejobbing hver tredje helg. 
Turnusplanleggingen gjøres i systemet Gat Ressursstyring. I forbindelse med endrede turnuser ved ferier 
og helligdager blir turnusen godkjent av tillitsvalgte.  

Virksomhetsplan 

Virksomhetsplanen for Nesoddtunet sykehjem beskriver visjon og verdier: 

«Visjon: Et godt sted å være. 

Verdier: Profesjonalitet, glede, raushet, åpenhet 

Visjonen skal sammen med verdiene være ledende for virksomheten og tjenesteutøvelsen. Verdiene skal 
være veiviser for våre beslutninger og handlinger.  

Vi har profesjonalitet når:  

- vi er ærlige og troverdige, er kompetente og opptrer faglig forsvarlig, er lojale til organisasjonen 
og opptrer forutsigbart 

Vi har glede når: 

- vi sprer glede og positive holdninger til pasienter, pårørende og helsepersonell 

Vi har raushet når: 

- Vi respekterer hverandres ulikheter og er overbærende med oss selv og andre 

Vi har åpenhet når: 

- Vi snakker om vanskelige og sårbare opplevelser. Vi er trygge nok til å snakke til – og ikke om- 
hverandre. Vi snakker til hverandre med respekt.» 

Kjerneoppgaven til sykehjemmet er: 

- å gi personer med behov for heldøgns pleie og omsorg nødvendig helsehjelp og  

- å sikre at fysiske-, psykiske-, sosiale-, og åndelige behov dekkes  

- at den som mottar tjenesten skal oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet. 
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1.5. Kjennetegn ved arbeidstidsordninger innen helsesektoren generelt 

Flere studier forklarer utbredelsen av deltid blant sykepleiere med utgangspunkt i arbeidstidsordningene 
innen helsesektoren2. Sykehjem har døgnkontinuerlig drift og dermed behov for arbeidskraft gjennom hele 
døgnet, sju dager i uka. Når det normale er å arbeide hver tredje helg eller sjeldnere, kan deltid være en 
forutsetning for å få turnusplaner til å gå opp3. Sykehjem har behov for nesten samme bemanning i 
helgene som i ukedagene, og derfor må ansatte arbeide oftere enn hver tredje helg for at arbeidet skal 
kunne organiseres med bare hele stillinger. Det blir for få ansatte i helgene, eller for mange på 
ukedagene, dersom arbeidet organiseres med bare fulltidsstillinger med dagens arbeidstidsavtaler4. 
Innføring av nye arbeidstidsforkortelser og arbeidsmiljøbestemmelser de siste 30–40 årene har ført til flere 
omorganiseringer av arbeidstiden og gitt behov for mer fleksible arbeidstidsordninger. Varierende 
arbeidsmengde og (syke)fravær gjør at sykehjemmene har behov for fleksible arbeidstakere som kan gå 
inn som vikarer ved behov. Ansatte i deltidsstillinger vil trolig i større grad være villige til å arbeide 
utover den avtalte arbeidstiden, i tillegg til at arbeidsgiver da unngår overtidsbetaling. 

Deltidsarbeid kan gi arbeidsgiver flere fordeler i form av økt produktivitet og intensitet i arbeidet. Mange 
deltidsansatte gjør at kommunene kan organisere arbeidet med korte vakter som dekker de mest 
arbeidsintense periodene i løpet av døgnet. Studier ha vist at deltidsarbeid blir opprettholdt fordi det gir 
mulighet for økonomiske innsparinger5. 

Ingstad og Kvande6 beskriver i en artikkel hvorfor så mange velger å jobbe deltid på sykehjem. Studien 
viser at en arbeidsstokk preget av mange ufaglærte ansatte i små stillinger, øker arbeidsbelastningen for 
sykepleierne.  Artikkelen peker samtidig på et paradoks, nemlig at sykepleiere som arbeider heltid på 
flere områder opplever arbeidet mindre belastende enn sykepleiere som arbeider deltid. Dette kan 
forklares med at sykepleiere i hele stillinger opplever større kontinuitet og oversikt i arbeidssituasjonen. I 
tillegg har heltidsansatte lengre vakter, noe som innebærer at de får relativt færre oppmøtedager, og at 
de er på jobb også i roligere perioder av døgnet.  

Artikkelen konkluderer likevel med at det ikke bare er å øke grunnbemanningen innenfor dagens 
turnussystem som skal til for å redusere belastningene ved arbeid i sykehjem. Like viktig er det å legge om 
turnusplanene, slik at man får fleksible arbeidstidsordninger tilpasset den enkeltes ønsker og behov. I 
tillegg er det pekt på at en arbeidsstokk preget av faglærte og stabile ansatte i store stillinger vil kunne 
redusere belastningene for hver enkelt, fordi ansatte som er kjent med arbeidsrutinene i større grad kan 
fordele arbeidsoppgaver og ansvar mellom seg. Derfor argumenteres det med at dersom flere arbeider 
heltid blant sykepleiere i sykehjem, vil arbeidsvilkårene bli mindre belastende for den enkelte.  

  

 

2 Abrahamsen 2002, 2010; Moland og Gautun 2002; Olsen 2002; Gullikstad og Rasmussen 2004, Amble 2008a, 2008b; Ingstad og Kvande 2010 
3 Amble 2008b; Ingstad 2010 
4 Amble 2008b 
5 Delsen 1993; Maier 1994; Smith et al. 1998; Moland og Gautun 2002; Gullikstad og Rasmussen 2004 
6 Kari Ingstad og Elin Kvande; «Arbeid i sykehjem – for belastende for heltid?» Artikkel fra publikasjonen «I SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET |» NR 
1–2 | 2011 
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2. Metode 
Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon som prosjekt. Det vil si at gjennomgangen er basert på "RSK 001 
Standard for forvaltningsrevisjon"7 som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). 

Informasjonen som er presentert i dette prosjektet, er hentet inn gjennom metodetriangulering som 
omfatter intervju, dokumentanalyse og spørreundersøkelse. Revisor har intervjuet kommunale ledere, 
ansatte og også tidligere ansatte. Til sammen gir det et tilstrekkelig datagrunnlag til å svare ut 
forvaltningsrevisjonens problemstillinger. 

Kvalitetssikringen av prosjektet er ivaretatt gjennom de løpende interne prosjektprosessene i Viken 
kommunerevisjon vedrørende metode, vurderinger og betydningen av funn underveis. Oppdragsansvarlig 
revisor har gjennomgått og gitt innspill på den endelige rapportens utforming og innhold.   

Revisjonen har vurdert de funn som kommuneadministrasjonen har gjort gjennom sin siste 
arbeidsmiljøkartlegging våren 2020, utført i samarbeid med Agenda Kaupang. Deres mandat var å 
gjennomføre en objektiv, anonym kartlegging av arbeidsmiljøet ved Nesoddtunet. Det ble lagt vekt på å 
stille spørsmål som gjorde det mulig å sammenligne resultatene både med sammenlignbare virksomheter 
og med yrkespopulasjonen i Norge som helhet. 

Spørsmålene som inngikk i ovennevnte spørreundersøkelse var basert på kvalitetssikrede spørrebaterier 
og/eller spørsmål hentet fra levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø til Statistisk sentralbyrå. Samtlige 
ansatte ble invitert til å besvare spørreundersøkelsen. Totalt ble det avgitt 122 svar av 253 mulige, noe 
som tilsier en svarprosent på 48 %. Agenda Kaupang har vurdert deltagelsen til å være tilstrekkelig til å 
utføre deskriptive analyser. De har også vurdert at det ikke er grunn til å tro at det er systematiske 
skjevheter mellom de som har svart og populasjonen som helhet. VKR støtter en slik vurdering. 

Det ble videre gjennomført 22 intervjuer av ansatte samt et gruppeintervju med representanter fra MBA8 
på Nesoddtunet. De ansatte ble tilfeldig plukket ut av Agenda Kaupang med likt antall fra de respektive 
avdelinger som driver direkte pasientbehandling. Det ble i tillegg gjennomført intervju med seks 
avdelingsledere. 

Viken kommunerevisjon IKS har i denne forvaltningsrevisjonen valgt å bygge videre på de undesøkelser 
som er gjort våren 2020 der dette er blitt vurdert som formålstjenlig. I tillegg har vi foretatt 
telefonintervju av tidligere ansatte på bakgrunn av et tilfeldig utplukk. Utplukket ble gjennomført ved at 
vi fikk oversendt liste over samtlige som har sluttet siste to år. For alle som deltok i denne del av 
undersøkelsen ble det innhentet særskilt samtykke i forkant. 

I forbindelse med besvarelsen av problemstillingen omkring sykefravær, er det gjennomført 
telefonintervju av fem personer som pr juni 2020 var helt eller delvis sykemeldt. Nesodden kommune har 
innhentet samtykke til at revisjonen kunne ta kontakt med den sykemeldte. 

For ytterligere beskrivelse av metode, se vedlegg9. 

 

  

 

7 Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 

8 Medbestemmelses apparatet 
9 Vedlegg 3 – Metode 



29/20 Forvaltningsrevisjonsrapport - Arbeidsmiljø ved helseinstitusjoner i Nesodden kommune - 19/00140-7 Forvaltningsrevisjonsrapport - Arbeidsmiljø ved helseinstitusjoner i Nesodden kommune : Arbeidsmiljø ved helseinstitusjoner i Nesodden kommune

  

 
15

Nesodden kommune 2020, Arbeidsmiljø ved helseinstitusjoner 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

3. Revisjonskriterier 
Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som benyttes for å vurdere kommunens 
virksomhet, økonomi, produktivitet, måloppnåelse, regeletterlevelse osv. Sammenholdt med 
faktabeskrivelsen danner revisjonskriteriene basis for de analyser og vurderinger som foretas, de 
konklusjoner som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter.  

Som kilder for revisjonskriteriene10 har vi i hovedsak benyttet arbeidsmiljøloven, relevant faglitteratur og 
interne dokumenter fra kommunen. 

 
3.1. Problemstillinger og revisjonskriterier 

Hovedproblemstillinger: 

 Avvikshåndtering ved Nesoddtunet i 2017-2019 

Følgende revisjonskriterier er utledet11: 

 Nesoddtunet skal ha rutiner for å avdekke avvik 
 Nesoddtunet skal ha rutiner for å melde og håndtere avvik 
 Ansatte ved Nesoddtunet skal ha fått tilstrekkelig opplæring i å melde avvik 
 Nesoddtunet skal ha rutiner for å iverksette nødvendige tiltak for å lukke avvik 
 Kommunen skal ha rutiner for å følge opp at iverksatte tiltak har ønsket effekt 
 Kommunen skal ha rutiner for å behandle varsler fra ansatte i tråd med arbeidsmiljølovens 

bestemmelser 
 Varsler skal følges opp av kommunen. 

 
 

 Sykefravær 

Følgende revisjonskriterier er utledet: 

 Nesoddtunet skal gjennomføre oppfølgingsaktiviteter av sykemeldte som er å tråd med gjeldende 
krav og rutiner. 

 Arbeidsgiver skal så langt det er mulig tilrettelegge for arbeidstakere med redusert arbeidsevne 
 Registrering og rapportering av sykefravær skal skje i samsvar med Forskrift om føring av statistikk 

over sykefravær og fravær ved barns sykdom, jmf. folketrygdloven § 25-2.  
 

 Rutiner ved oppsigelse/avskjedigelser? 

Følgende revisjonskriterier er utledet: 

 Bestemmelsene i arbeidsmiljølovens kap. 15 Opphør av arbeidsforhold, skal følges, herunder 
informasjon om: 

o adgangen til å kreve forhandlinger og reise søksmål. 
o hvilke frister som gjelder for forhandlinger og søksmål. 

 

10 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som benyttes for å vurdere kommunens virksomhet, økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse, regeletterlevelse osv. Sammenholdt med faktabeskrivelsen danner revisjonskriteriene basis for de analyser og 
vurderinger som foretas, de konklusjoner som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter. 

11 Utledningen bygger på lovkrav i arbeidsmiljøloven § 3-1, Internkontrollforskriften § 5. 
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o hvem som et eventuelt søksmål skal rettes mot. 
o retten til å fortsette i stillingen mens forhandlinger eller søksmål pågår. 

 Hvordan oppfattes arbeidsmiljøet på Nesoddtunet? 

Følgende revisjonskriterier er utledet: 

 Kommunen skal sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid på 
Nesoddtunet i henhold til internkontrollforskriften.   

 Ansatte ved Nesoddtunet skal oppleve at det fysiske arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. 
 Ansatte ved Nesoddtunet skal oppleve at de har et godt psykososialt arbeidsmiljø. 
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4. Avvikshåndtering 

Kapittelet fokuserer på følgende problemstilling: 

o Avvikshåndtering ved Nesoddtunet i 2017-2019. 

Problemstillingen adresseres gjennom følgende delproblemstillinger:  
 
Delproblemstilling a: Hvilke rutiner foreligger for melding og oppfølging av avvik, og for beskyttelse av 
varsler? 

Delproblemstilling b: I hvilken grad er retningslinjer for varsel om avvik gjort kjent for alle ansatte? 

Delproblemstilling c: Hvor mange avvik ble varslet?  

Delproblemstilling d: Hvordan ble varslede avvik fulgt opp? 

Til denne problemstillingen er følgende revisjonskriterier utledet: 

 Nesoddtunet skal ha rutiner for å avdekke avvik 
 Nesoddtunet skal ha rutiner for å melde og håndtere avvik 
 Ansatte ved Nesoddtunet skal ha fått tilstrekkelig opplæring i å melde avvik 
 Nesoddtunet skal ha rutiner for å iverksette nødvendige tiltak for å lukke avvik 
 Kommunen skal ha rutiner for å følge opp at iverksatte tiltak har ønsket effekt 
 Kommunen skal ha rutiner for å behandle varsler fra ansatte i tråd med arbeidsmiljølovens (AML) 

bestemmelser 
 Ansatte ved Nesoddtunet skal ha fått tilstrekkelig opplæring i retten til å varsle om kritikkverdige 

forhold i virksomheten etter AML § 2 A-1 og plikten til å varsle om kritikkverdige forhold som kan 
medføre fare for pasienters eller brukeres sikkerhet i henhold til helsepersonelloven § 17.  

 Varsler skal følges opp av kommunen i tråd med de vedtatte retningslinjene for intern varsling av 
kritikkverdige forhold i Nesodden kommune.  

 

4.1. Fakta 

Avvik ved Nesoddtunet kan deles i to kategorier; avvik som er knyttet til pasientbehandling og avvik som 
er knyttet til HMS. Avvik i pasientbehandlingen meldes i pasientjournalsystemet CosDoc, mens HMS-avvik 
meldes i kommunens kvalitetssystem KSS Compilo.  

Det er opplyst til revisjonen at alle innmeldte avvik i pasientjournalsystemet går til avdelingsleder som 
kvitterer på at avviket er gått igjennom. Alle slike avvik blir deretter gjennomgått på personalmøter hver 
4. uke. 

Avvik som meldes i kommunens kvalitetssystem går til nærmeste leder. Dersom ikke avviket behandles av 
nærmeste leder innen 10 dager, blir det automatisk sendt videre til virksomhetsleder. Dersom denne ikke 
gjør noe med avviket, blir det sendt til kommunalsjef og senere til kommunedirektøren. Det er opplyst at 
verneombud også får kopi av alle meldte avvik. 
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Varsling  

Kommunestyret i Nesodden vedtok 23.5.2018 Retningslinjer for intern varsling av kritikkverdige forhold i 
Nesodden kommune. Retningslinjene skal ivareta kommunens ansvar for å legge forholdene til rette for 
varsling etter reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 2 A. Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i 
strid med lov, forskrift, reglementer, kommunens etiske reglement eller alminnelige etiske standarder 
som det er en bred tilslutning til i samfunnet. 

I kommunens retningslinje er det redegjort for hvordan det skal varsles: Varsling skal gjøres til 
Varslingsutvalget, som består av tre medlemmer: 

 Varaordfører – leder for utvalget 
 Hovedverneombudet 
 Kommuneadvokaten – utvalgets kontaktpunkt i administrasjonen og som også er sekretær for 

utvalget. 

Varslingsutvalget gjennomgår varselet, vurderer innholdet og vurderer tiltak som skal iverksettes, 
herunder varsling til andre offentlige myndigheter og politi. 

Etter AML § 2 A-3 (1) skal arbeidsgiver sørge for at et mottatt varsel blir undersøkt innen rimelig tid. I 
henhold til retningslinjene skal melder (varsler) få skriftlig tilbakemelding innen to uker om når meldingen 
(varselet) kan forventes behandlet av utvalget. Utvalget skal gi skriftlig melding til varsler om utfallet av 
sin behandling av saken.  

Det er i retningslinjen påpekt at varsler skal gis vern mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver. Dette samsvarer 
med AML § 2A-4. Vernet innebærer at arbeidstakeren skal beskyttes mot gjengjeldelse som følge av slik 
varsling. Begrepet om gjengjeldelse skal forstås vidt.  

Retningslinjene for intern varsling av kritikkverdige forhold i kommunen beskriver framgangsmåten for 
intern varsling. Den angir også noen eksempler på hendelser og forhold det kan varsles på. Revisjonen vil 
påpeke at de eksempler som er nevnt i retningslinjene ikke er identiske med eksemplene som AML 
oppramser i § 2 A-1. I loven er i tillegg uforsvarlig arbeidsmiljø, fare for klima eller miljø, brudd på 
personopplysningssikkerheten og myndighetsmisbruk nevnt som eksempler. 

I retningslinjene går det tydelig frem at det skal varsles til utvalg for varsling. Varsling bør gjøres skriftlig, 
men kan gjøres muntlig til personer i utvalget. Saksbehandlingen av varselet skal følge forvaltningslovens 
bestemmelser. Det skal kalles inn til møte i utvalget straks et varsel foreligger.  

På kommunens intranett er det link til skjema for varsling. Det er opplyst at i forbindelse med omtale av 
arbeidsmiljøet ved Nesoddtunet i Akershus Amtstidene i 2019 ble det gitt særskilt beskjed til alle ansatte 
på sykehjemmet at dersom de ikke visste hvordan avvik eller varsling skulle gjøres, måtte de ta kontakt 
slik at nødvendig opplæring kunne bli gitt. Systemansvarlig har også gjennomført kurs for ansatte våren 
2019.  

I opplæringsperm for nyansatte skal det kvitteres for at det er gitt opplæring både i avviksmeldinger og i 
varsling. Revisjonen har gjennomgått fem tilfeldige personalmapper og sett at den ansatte har kvittert for 
at opplæring er gjennomført. Virksomhetsleder er av den oppfatning at alle ansatte skal være i stand til å 
kunne sende inn varsel dersom de ønsker dette. Varslingsskjema er lett tilgjengelig på startsiden på 
kommunens intranettside. Dette er også gjennomgått ved opplæring. Virksomhetsleder har også presisert 
at det jevnlig blir gitt informasjon til de ansatte at dersom de har problemer med pålogging til 
intranettsidene må de ta kontakt, slik at dette blir bragt i orden. Revisor har fått demonstrert hvordan de 
ansatte får tilgang til å gjennomføre varsling. 

Det er i 2020 innkommet fem varsler som berører Nesoddtunet. Varslingsutvalget har behandlet alle 
sakene. Det er opplyst til revisjonen at det ikke er innkommet varsler som vedrører Nesoddtunet tidligere 
år. Varslingsutvalget mottok imidlertid et varsel i 2017, men utvalget konkluderte med at dette ikke var 
en varsling, men en personalsak som skulle løses i linjeorganisasjonen. Varslingsutvalget viste til 
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tilgjengelig informasjon og dokumentasjon som ble gitt utvalget i intervju.  Alle varslene i 2020 gjaldt 
påstander om gjengjeldelse mot ansatte ved Nesoddtunet. For alle saker har varslingsutvalget konkludert 
med at det ikke er grunnlag for å hevde at den ansatte har vært utsatt for gjengjeldelse. Utvalget har 
gjennomgått relevante opplysninger og aktuell kommunikasjon i alle saker. I en av sakene ble det også 
konkludert med at det må utarbeides en rutine for håndtering av tilbaketrekking av oppsigelse fra 
ansatte. 

Rutiner for melding av avvik  

Virksomhetsleder opplyser at sykehjemmet har hatt sterkt fokus på å melde avvik. Det er utarbeidet en 
rutinebeskrivelse for hvordan avvik skal meldes i CosDoc og i KSS Compilo. Denne beskriver i detalj 
hvordan avvik meldes i systemene. Alle ansatte skal ha gjennomgått opplæring i systemet og i rutinen for 
å melde avvik. Det er utarbeidet sjekkliste for opplæring av sykepleiere, og her skal det dokumenteres 
opplæring i melding av avvik både i CosDoc og i KSS Compilo. I årshjulet for sykehjemmet framgår det 
videre at det skal gjennomføres opplæring i fagsystemet hver måned. Innmeldte avvik skal følges opp av 
nærmeste leder. 

Det er utarbeidet steg-for-steg dokumentasjon for hvordan avvik skal meldes i begge systemene. Denne 
viser i detalj hvordan den ansatte skal gå fram i systemet for å melde avvik. I rutinebeskrivelsen for 
avviksmelding i CosDoc framgår det at pasientrelaterte avvik skal meldes her. Når det gjelder vold og 
trusler fra pasienter skal det meldes i begge systemene. Brudd på rutiner, selv om det vedrører pasienter, 
skal også meldes i kvalitetssystemet. 

Det er videre beskrevet hvordan avvik skal behandles. Det er også gitt beskrivelse av hvordan Nesoddtunet 
faglig skal behandle avviket. Her framgår det bl.a. at sykehjemmet skal: 

 Iverksette nødvendige korrigerende tiltak 
 Varsle tilsynsmyndighet dersom det er behov 
 Lukke avvik på lavest mulig nivå. Hvis det ikke kan lukkes, skal det sendes til virksomhetsleder. 
 Gjennomgå avvik som et fast punkt på avdelingsmøter 
 Iverksette nødvendig kvalitetsarbeider for å forebygge avvik, dvs. fjerne årsaken til potensielle 

avvik. 

Rutinebeskrivelsen beskriver også mulighet for å melde avvik mot eksterne parter som: 

 AHUS 
 Fastlege 
 Follo legevakt 

I rutinebeskrivelsen for avvik i kommunens kvalitetssystem KSS framgår det at ved melding skal avvikets 
alvorlighetsgrad angis. Denne kan være lav, middels eller høy. Det skal videre bl.a. gis en beskrivelse av 
hendelsen, konsekvens av hendelsen og mulige forbedringsforslag.   

Det er utarbeidet rutinebeskrivelse for melding og behandling av avvik på overordnet nivå. Formålet med 
rutinen er bl.a. å sikre kontinuerlig forbedringsarbeid samt at ledelsen får nyttig styringsverktøy. Ansvar 
for håndtering av avvik er beskrevet for alle nivåer fra ansatte til kommunedirektøren. Lokale 
verneombud har lesetilgang til alle avvik som meldes på eget verneområde. Hensikten med avvikssystemet 
er: 

 Å sikre at brudd på lover, forskrifter og virksomheters egne prosedyrer ikke gjentar seg. 
 Å bedre kvaliteten på tjenestene. 
 Å bedre arbeidsmiljøet og redusere risiko for helseskader hos de ansatte. 
 Å gi bedre vern av det ytre miljø. 
 Å tilrettelegge for at forslag til tiltak som kan forbedre arbeidsmiljøet og øke kvaliteten på 

tjenestene blir håndtert på en systematisk og god måte. 
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Videre er det beskrevet hvordan jobbe systematisk for å forbygge avvik og bedre kvaliteten på tjenesten.  

 

Kvalitetsutvalg 

Sykehjemmet har et kvalitetsutvalg som gjennomfører møter hver 6 uke. Kvalitetsutvalget gjennomgår 
alle avvik som er meldt og vurderer hvordan disse er lukket. Dette gjelde både avvik i kvalitetssystemet 
KSS og i fagsystemet CosDoc. 

Kvalitetsutvalget består av virksomhetsleder, avdelingsledere og fagledere. Disse møtene er åpne for 
tillitsvalgte og verneombud. Det er utarbeidet en funksjonsbeskrivelse for kvalitetsutvalget som beskriver 
ansvarsområdene. Når det gjelder området kvalitetssikring av avvikshåndteringen fremgår det at utvalget 
skal sikre tilnærmet lik behandling av tilnærmede like avvik. Ifølge virksomhetsleder fungerer 
kvalitetsutvalget bra; tidligere ble enkelte avvik av lik karakter lukket på forskjellige måter. 
Gjennomgangen i Kvalitetsutvalget gjør at Nesoddtunet nå får en mere ensartet håndtering av avvik som 
meldes.  

Tilsyn 

Arbeidstilsynet gjennomførte et tilsyn våren 2019 ved Nesoddtunet. Formålet med tilsynet var å 
undersøke om virksomheten fulgte arbeidsmiljølovens krav for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og 
skade. Forebygging av vold og trusler i helse og sosialsektoren var en av hovedprioriteringene i 2018-2019. 
Sentralt tema var bl.a. avvikshåndtering i forhold til vold og trusler. Det ble ikke gitt noen pålegg til 
kommunen i forbindelse med dette tilsynet.  

Innmeldte avvik 

Revisjonen har fått oversendt kopi av alle innmeldte avvik i kvalitetssystemet fra 2013. Totalt er det 
meldt 171 avvik i perioden fram til og med 2019. Virksomhetsleder har opplyst at alle avvik følges opp 
avhengig av hva avviket handler om. Avvikene skal løses på lavest mulig nivå. Avvik som handler om 
arbeidsmiljø og konflikter må fortrinnsvis løses i linjen og aktuelle parter må stille til samtale med leder 
og eventuelt HMS-rådgiver i kommunen. Innmeldte enkelt avvik kan noen ganger føre til endrede rutiner.  
Ett eksempel på dette var innføringen av stille rapport som ble utløst av et tilfelle hvor det var 
opplysninger som ble uteglemt ved vaktskifte. Virksomhetsleder oppgir at det i utgangspunktet skal gis 
tilbakemelding på hvordan avviket er håndtert, men at for enkelte avvik vil det være vanskelig å gi 
konkrete tilbakemeldinger. Virksomhetsleder er av den oppfatning at kunnskapen om innmelding av avvik 
er god blant de ansatte og at de er flinke til å benytte avviksrapportering. 

Det blir med jevne mellomrom sendt ut informasjon til alle ansatte om at de skal ta kontakt dersom de 
har problemer med innlogging på enkelte systemer eller trenger mere opplæring. 

Revisjonen har gjennomgått fem utvalgte avvik fra 2018 og 2019. Alle avvik er lukket. I avviksmeldingene 
er hendelsen beskrevet, videre er det bl.a. angitt konsekvens og forbedringsforslag. Dato og tiltak for 
lukking, og hvem som har lukket avviket, framgår i alle avvik.  

For samtlige avvik framgår: 

 Dato for hendelse 
 Dato meldt avvik 
 Meldt til enhet 
 Hvem som har meldt avviket 
 Enhet som behandler  
 Sannsynlighet for gjentagelse 
 Konsekvens i verste fall 
 Alvorlighetsgrad 
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 Avvikskategori 
 Tiltak for lukking 

 

Spørreundersøkelse Agenda Kaupang 

I spørreundersøkelsen til ansatte ved Nesoddtunet ble det stilt spørsmål rundt håndtering av avvik og 
varsler:  

 

 

Av de 122 ansatte som svarte på undersøkelsen har 53 (43 %) oppgitt at de har opplevd kritikkverdige 
forhold. Dette er en del høyere enn sammenlignbare tall12 hvor 20 % har oppgitt det samme. 36 av de 53 
personene (68 %) som har opplevd kritikkverdige forhold har oppgitt at de varslet fra om dette. 
 
Av de 36 som varslet om kritikkverdige forhold har fem personer oppgitt at varslingen gjorde at forholdet 
ble verre. 20 personer har oppgitt at det medførte ingen endring. 
 
I 2019 kom det som nevnt ikke inn formelle varsler på Nesoddtunet. På bakgrunn av svarene i tabellen 
ovenfor ble dette spørsmålet ytterligere konkretisert i dybdeintervjuer som Agenda Kaupang gjennomførte 
med ansatte. Det framkom her at majoriteten av respondentene som hadde opplevd kritikkverdige forhold 
hadde rapportert om dette i avvikssystemet. Dette dreide seg da særlig om tilfeller av fallfare, håndtering 
av medisiner, få ansatte på jobb, klyping/kloring fra beboere/pasienter, brannvarslere, leveranse fra 
kjøkkenet og manglende oppfølging av rutiner. Det er videre påpekt at det oppleves at opplæringen av 
nyansatte i å skrive avvik er begrenset. Flere oppgir også at de opplever ingen eller liten informasjon om 
hva som er planlagt gjort med avvikene som er meldt inn. Dette oppleves som frustrerende og lite 
motiverende til det å skulle skrive avvik. 
 
I revisjonens telefonintervjuer av tidligere ansatte ble det også stilt spørsmål om de hadde oppleve 
kritikkverdige forhold. Fire av fem svarte at de ikke hadde opplevd noen kritikkverdige forhold, mens en 

 

12 Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2016, SSB 
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person opplevde å ha blitt mobbet. Dette var muntlig blitt meddelt nærmeste leder uten at noe hadde 
skjedd. 
 

4.2. Vurderinger 

Rutiner for melding av avvik og varsler om kritikkverdige forhold 

Nesodden kommune har utarbeidet rutiner for hvordan varsling skal gjøres og hvordan kommunen skal 
håndtere de varslene som kommer inn. Aller varsler skal behandles i kommunens varslingsutvalg.        
Eventuelle varsler som vedrører Nesoddtunet behandles på samme måte som andre varsler i kommunen.  

Kommunens rutine for varsling ivaretar etter vårt skjønn de reglene som arbeidsmiljøloven setter. Varsling 
kan gjøres fra kommunens intranettside og denne skal være tilgjengelig for alle ansatte slik at alle har 
mulighet til å gjennomføre en varsling. Retningslinjen er også tydelig på at det skal gis vern mot 
gjengjeldelse fra arbeidsgiver ved varsling. Virksomhetsleder har opplyst at alle ansatte er informert om 
hvordan varsling kan gjennomføres.  

Gjennom arbeidsmiljøundersøkelsen som Agenda Kaupang har gjennomført er det framkommet en del 
begrepsforvirring mellom det å melde avvik og det å varsle om kritikkverdige forhold. Revisjonen 
registrerer at også kommunens retningslinjer for intern varsling av kritikkverdige forhold i Nesodden 
kommune ikke skiller klart mellom begrepene «melder» og «varsler», og «melding» og «varsel». 

Nesoddtunet, men også øvrige helseinstitusjoner i Nesodden kommune, må sørge for at alle ansatte har en 
klar oppfatning av skillet mellom avvik og varsling. Ansatte må også i tilstrekkelig grad ha kjennskap til 
hvordan varsling gjøres. Dette er temaer som må tas opp jevnlig i organisasjonen. Det er også viktig å ha 
rutine for at nyansatte får tilstrekkelig opplæring på dette området.  

Det er utarbeidet detaljerte rutinebeskrivelser for hvordan avvik skal meldes både i kommunens 
kvalitetssystem og i fagsystemet. Rutinen beskriver steg for steg hvordan avvik skal meldes i begge 
systemene. Forholdene bør derfor ligge til rette for at alle ansatte skal kunne melde avvik.  

 

I hvilken grad er retningslinjer om avvik og varsling gjort kjent for ansatte 

Varsling kan gjøres fra lenke på Nesodden kommunes intranett. Alle ansatte har tilgang til kommunens 
intranett. Virksomhetsleder har opplyst at alle nyansatte har fått opplæring i varsling og kvittert for at 
dette er gjennomgått i opplæringsperm for den ansatte. Revisjonen har gjennomgått et utvalg av 
ansattpermer og sett at det er kvittert for at opplæring er gjennomført.  Virksomhetsleder har også bedt 
om tilbakemelding dersom det er personer som – mot formodning - ikke har tilgang til intranett, eller føler 
de har behov for ytterligere opplæring. 

Ansatte i helseinstitusjoner er normalt de som har mest fokus på melding av avvik. Dette er noe som bl.a. 
inngår i deres grunnutdanning. Systemet med å melde avvik bør derfor være godt kjent for alle som har en 
fagutdanning. I årshjul for Nesoddtunet er det jevnlig avsatt tid til gjennomføring av opplæring i å melde 
avvik. Alle nyansatte skal ha fått tilstrekkelig opplæring til å melde avvik. De ansatte skal kvittere for 
dette i ansattperm. Det er gjennomført en kontroll på at denne rutinen fungerer.  

Selv om det er klare rutiner for hvordan avvik og varsling skal gjøres og jevnlig opplæring har funnet sted, 
er det fremkommet opplysninger om at enkeltansatte likevel ikke opplever å ha tilstrekkelig kunnskap om 
melding av avvik og gjennomføring av varsling. Nesoddtunet må derfor øke opplæringen og informasjonen 
rundt dette ytterligere. Skillet mellom avvik og varsling er også viktig i denne forbindelsen. 
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Oppfølging av avvik og varsler 

Vi har fått tilsendt samtlige avvik som er meldt inn i kommunens kvalitetssystem KSS. Revisjonen har 
gjennomgått et tilfeldig utvalg av meldte avvik. Alle utvalgte avvik er lukket med beskrivelse av 
gjennomføring av tiltak.  

Revisjonen vurderer det som positivt at Nesoddtunet har et kvalitetsutvalg som gjennomgår alle avvik og 
kvalitetssiker de tiltak som er iverksatt. Avvik skal også være en kilde til endringer, forbedringer og 
læring. Med en samlet og ensartet oppfølging og et fora som samlet har oversikt over alle innmeldte avvik 
ligger det til rette for at avvik kan føre til forbedringer.  

Det er gjennom undersøkelsen til Agenda Kaupang kommet fram informasjon om at ansatte som har meldt 
avvik får for liten tilbakemelding på hvordan avviket er håndtert og hvilke endringer det har ført til. For å 
stimulere til fortsatt melding av avvik er det viktig at det i tilstrekkelig grad gis tilbakemelding til den som 
melder avvik. Av de som hadde meldt avvik var det flere som oppga at meldingen hadde ført til en 
forverring. Dette er ikke et ønsket resultat. Om årsaken til at endringen opplevdes som en forverring var 
at det var feil tiltak som ble iverksatt eller at tiltaket ikke fungerte etter intensjonen, er ikke brakt på 
det rene. Oppfølging av iverksatte tiltak etter mottatte avviksmeldinger blir derfor viktig. Det bør også 
oppfordres til å melde avvik på nytt dersom den ansatte ser at tiltaket ikke fører til forbedringer eller 
ikke virker etter intensjonen. I de tilfeller hvor det er risiko for at tiltaket for å lukke avvikt kan oppleves 
negativt for den som melder, er det viktig å redegjøre for årsaken til innføringen av tiltaket slik at det blir 
forståelse for gjennomføringen av tiltaket.     

Det er i 2020 kommet i fem varsler. Varslene er behandlet i varslingsutvalget som i alle sakene 
konkluderte med at det ikke var grunnlag for de påstander som ble fremsatt. Etter vårt skjønn har 
kommunen håndtert varslene i tråd med interne rutiner. Det presiseres at det har ligget utenfor 
revisjonens mandat å vurdere varslingsutvalgets konklusjoner og grunnlaget for varslene som er sendt inn.  
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5. Sykefravær  

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstilling: 

a) Hvilke rutiner har Nesoddtunet for oppfølging av sykemeldte? 

b) Hvor stor andel av sykefraværet anses å være jobbrelatert? 

Til denne problemstillingen har vi i kapittel 3 utledet13 følgende revisjonskriterier: 

 Nesoddtunet skal gjennomføre oppfølgingsaktiviteter av sykemeldte som er å tråd med 
gjeldende krav og rutiner. 

 Arbeidsgiver skal så langt det er mulig tilrettelegge for arbeidstakere med redusert arbeidsevne 
 Registrering og rapportering av sykefravær skal skje i samsvar med Forskrift om føring av 

statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom, jmf. folketrygdloven § 25-2.  

 

 
 

5.1. Fakta 

Sykefravær 

Folketrygdloven stiller krav om at enhver arbeidsgiver skal føre statistikk over sykefravær. Denne plikten 
er nærmere spesifisert i Forskrift om føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom. Det 
skal føres statistikk for alle som har opparbeidet rett til lønn under sykdom, jfr. forskriften § 3. 

Nesodden kommune har etablert et system for føring av sykefravær og fravær ved barns sykdom. 
Kommunen har fastsatt mål for nærværet til sine ansatte. Dette nærværsmålet er samlet for kommunen 
fastsatt til 93 %, dvs. et maksimalt sykefravær på 7 %.  

Forskriften om føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom stiller ikke krav om at 
arbeidsgiver skal føre statistikk over årsakene til sykefravær. Det er med andre ord ikke krav til å 
registrere hva som kan ansees som jobbrelatert fravær og hva som skyldes andre forhold. 

Virksomhetsleder ved Nesoddtunet har bekreftet at det på sykemeldingene fra de ansatte ikke blir gitt 
informasjon om sykemeldingen er relatert til forhold på arbeidsplassen. 

Nærværet totalt for Nesodden kommune i 2019 var på 91,3 %, dvs. et sykefravær på 8,7 %. Dette var 
marginalt ned fra 2018. Sykefraværet på Nesoddtunet var i 2019 10,26 %. Langtidsfraværet utgjorde 7,82 
% og korttidsfraværet 2,44 %. Mellom avdelingene på sykehjemmet er det variasjoner i sykefravær. For 
noen avdelinger med få ansatte vil langtidsfravær blant enkelte ansatte slå stort ut på statistikken. For 
2019 varierer tallene på avdelingene fra under 1 % til i overkant av 15 %. Det er langtidsfraværet som har 
vært høyest. Dette har variert fra 0 % til 12,7 %. Korttidsfraværet på de enkelte avdelinger har variert fra 
i underkant av 1,0 % til 3,6 %. 

Rutiner 

Nesodden kommune har utarbeidet flere rutiner og prosedyrer for sykefraværsoppfølging: 

 

13 Utledningen bygger på lovkrav i arbeidsmiljøloven § 3-1, Internkontrollforskriften § 5-2 og § 5-3. 
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 Vurdering av fortsatt rett til å nytte egenmelding (intern prosedyre/lederverktøy) 
 Logg ved oppfølging av sykefravær (intern prosedyre/lederverktøy) 
 Innkalling til møte for oppfølging av sykefravær (intern prosedyre/lederverktøy) 
 Hjelpeskjema og funksjonsvurdering i oppfølging av ansatte (intern prosedyre/lederverktøy) 
 Arbeidstakers ansvar ved sykefravær 
 Prosedyre for oppfølging av sykemeldte arbeidstagere 

Dokumentet Prosedyre for oppfølging av sykemeldte beskriver oppgaver og ansvarsforhold som ledere i 
Nesodden kommune skal forholde seg til ved oppfølging av sykemeldte arbeidstagere. Prosedyren 
beskriver: 

 Første arbeidsdag 
 Avventende sykemelding 
 Tre dagers fravær 
 Utover åtte dagers fravær 
 Sykepenge rettigheter 
 Oppfølgingsplan 
 Dialogmøte 1 
 Rapportering til NAV 
 Fravær utover sju uker 
 Dialogmøte 2 
 Dialogmøte 3 
 Fravær utover ett år. 

Alle rutiner og prosedyrer er tilgjengelig i kommunens kvalitetssystem: 

 1. sykedag 
 4. sykedag  
 9. sykedag 
 Etter 4 ukers fravær 
 Etter 5-6 ukers fravær 
 Fra 12 uker 
 Etter 6 mnd. 
 3 mnd. fra maksimumsdato 

Det er i rutinen påpekt bl.a. at dersom sykefraværet skyldes forhold i det fysiske eller psykiske 
arbeidsmiljøet må dette tas opp med nærmeste leder, eventuelt med tillitsvalgt, verneombud eller 
bedriftshelsetjenesten.   

Den ansatte skal sende inn sykemelding via NAV sitt digitale sykemeldingssystem. Når arbeidstager har 
sendt inn sykemelding får nærmeste leder tilgang til digital oppfølgingsplan. Både arbeidstager og leder 
kan da skrive inn i samme plan. Denne kan også deles med både lege og NAV. 

Leder med oppfølgingsansvar får mail når sykemelding blir sendt inn. Videre blir det sendt mail når:  

 den ansatte har startet på eller sendt oppfølgingsplanen til godkjenning 
 den ansatte skal vurderes for aktivitetskravet (ved 6 ukers sykmelding) 
 behovet for dialogmøte etterspørres (kommer i uke 16 av sykefraværet) 
 NAV-kontoret sender forslag om tidspunkt for dialogmøte 

Ifølge virksomhetsleder har innføringen av dette systemet spart mye tid. Dette gjør at oppfølgingen blir 
ensartet og ikke personavhengig. Alle ansatte blir fulgt opp på samme måte. Nesodden kommune har satt i 
gang et nærværsprosjekt. Hver onsdag er en rådgiver fra personalkontoret tilgjengelig på sykehjemmet. 
Den enkelte leder booker tid hvor de kan får veiledning i forhold til oppfølging av sykemeldte. Dette er 
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satt i system de siste 6 måneder. Alle oppgaver i forhold til oppfølging av den sykemeldte dokumenteres i 
det digitale systemet. Referat fra dialogmøter skal bl.a. skrives.  

Det er en tett dialog med NAV og eventuelle mangler i gjennomført aktivitet mot den ansatte vil bli fulgt 
opp av NAV. Det er også enkelte tilfeller hvor NAV har gitt tilbakemelding på at det ikke er behov for 
utarbeidelse av tiltaksplaner. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med graviditeter. 

Telefonintervju med sykemeldte 

Revisjonen har gjennomført telefonintervju med fem personer som er sykemeldte. Det er stilt likelydende 
spørsmål til alle med følgende tema: 

 Arbeidsgivers plikter ved sykemelding 
 Grad av oppfølging fra arbeidsgiver 
 Sykemeldtes plikter 
 Årsak til sykefravær 
 Tilrettelegging av oppgaver 

Ingen av de ansatte svarer at deres sykemelding har bakgrunn i arbeidsrelaterte forhold. I forbindelse med 
intervju av fem tidligere ansatte opplyste også de at de ikke hadde hatt sykefravær ved Nesoddtunet som 
skyltes arbeidsforhold.  

På spørsmål til den sykemeldte om vedkommende kjenner sine plikter som sykemeldt, svarer alle 
bekreftede. Alle oppgir også at de kjenner til de plikter og oppfølgingskrav som påhviler Nesodden 
kommune som arbeidsgiver. Alle oppgir også å være fornøyd med den oppfølging som er gjort fra 
arbeidsgiver ved deres sykemelding. Alle oppgir at de har hatt kontakt med den som har 
oppfølgingsansvaret fra Nesoddtunet. En person svarte at hun sannsynligvis kunne jobbet litt lengre 
dersom kommunen hadde fått til en avtale med NAV. Ingen av de andre oppgitt at mere tilrettelegging 
hadde påvirket sykefraværet deres.  

Vår gjennomgang av møter fra medbestemmelsesapparatet viser at sykefraværsoppfølging også har vært 
tema der.   

 

5.2. Vurderinger 

Rutiner for oppfølging av sykemeldte 

Nesodden kommune har utarbeidet et sett med rutiner og maler til bruk for oppfølging av sykemeldte.  
Nesoddtunet benytter seg av de samme dokumentene. Etter vårt skjønn er dokumentene dekkende for de 
plikter og oppgaver som Nesoddtunet har som arbeidsgiver. Dokumentene er tilgjengelig i 
kvalitetssystemet og er således kjent for ledere med oppfølgingsansvar på Nesoddtunet. Flere oppgaver 
rundt sykefravær løses nå elektronisk og NAV har også en oppfølging på dette området. 

Revisjonen ser det også som positivt at personalavdelingen er tilgjengelig på Nesoddtunet en gang pr uke i 
regi av kommunens nærværsprosjekt. Dette gjør at ledere ved Nesoddtunet kan støtte seg på 
personalkontorets kompetanse når det gjelder å følge opp sykemeldte. Dette er med på å sikre den 
oppfølging den enkelte skal ha og en ensartet oppfølging av sykemeldte. Aktiviteter dokumenteres også i 
kommunens systemer. NAV følger også opp og etterspør aktiviteter dersom dette ikke gjennomføres i rett 
tid.  

Alle de sykemeldte som er intervjuet har oppgitt at de er fornøyde med den oppfølgingen de hadde fått 
fra sin leder.  
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Hvor stor andel av sykefraværet anses å være jobbrelatert? 

Lovverket stiller ikke krav til at det skal føres statistikk over jobbrelatert sykefravær.  

I Nesodden kommune foreligger det ikke informasjon om hvor stor andel av sykefraværet som er relatert 
til arbeidet. Dette er informasjon som heller ikke er tilgjengelig i offentlige statistikker. De ansatte gir 
heller ikke informasjon om dette i sin sykemelding. 

Ingen av de sykemeldte som er blitt intervjuet har oppgitt at deres fravær skyldes arbeidsrelaterte 
forhold. Heller ikke tidligere ansatte som er blitt intervjuet har oppgitt å ha hatt sykefravær som skyldes 
arbeidsforhold.   

Datagrunnlaget som er tilgjengelig for å vurdere denne problemstillingen er lite. De gjennomførte 
undersøkelsene gir ingen indikasjon på at det er noen stor andel av sykemeldinger som må anses å være 
jobbrelatert.  
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6. Oppsigelser 

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstilling og delproblemstillinger: 

a) Hvilke rutiner foreligger ved oppsigelse/avskjedigelsessaker? Er rutinene i samsvar med lover og 
regelverk i kommunen? 

b) I hvilken grad er rutinene blitt etterlevd? 

c) Herunder bes om en oversikt over antall saker, resultatet av saker og begrunnelse for saker (om det 
er forhold hos arbeidstaker eller arbeidsgiver) i perioden 2017-2019. 

Til problemstillingen og delproblemstillingene har vi i kapittel 3 utledet14 følgende revisjonskriterier: 

 Arbeidsmiljølovens kap. 15 krav til håndtering av oppsigelser skal følges, herunder informasjon om: 
o adgangen til å kreve forhandlinger og reise søksmål. 
o hvilke frister som gjelder for forhandlinger og søksmål. 
o hvem et eventuelt søksmål skal rettes mot. 
o retten til å fortsette i stillingen mens forhandlinger eller søksmål pågår. 

 
 

 
 

6.1. Fakta 

Rutiner 

Nesodden kommune har siden 2017 benyttet lederhåndbok levert av Simployer. Alt lovverk og rutiner blir 
oppdatert løpende. Det er opplyst at lederopplæring ble gitt kort tid etter at lederhåndboken ble tatt i 
bruk. 

Lederhåndboken beskriver bl.a. hvordan ansatte skal følges opp ved uønsket adferd. På forespørsel fra 
revisjonen har HR i Nesodden kommune utarbeidet et notat hvor de har gjengitt utdrag av lederhåndboken 
og beskrevet hvordan prosessen er i forhold til oppsigelser. De har bl.a. redegjort for årsaker som kan føre 
til oppsigelser/avskjedigelse av arbeidstaker. Dette kan bl.a. være:  

 Uten rimelig grunn nekter eller bevisst unnlater å rette seg etter ordre fra overordnet. 
 Gjentatte ganger, og på tross av mottatt advarsel, unnlater å møte på arbeid. 
 Gjentatte ganger forstyrrer orden på arbeidsstedet. 
 Forsømmer seg grovt, eller gjentatte ganger forsømmer seg, på en måte som kan medføre fare for 

liv og helse, eller større ødeleggelser og skade på gods. 
 Møter beruset på arbeidsplassen, eller nyter rusmidler på arbeidsstedet. 
 Har begått økonomiske misligheter, for eksempel underslag og tyveri. 
 Har begått handlinger som gjør at arbeidsgiver har mistet den nødvendige tillitt som må være i et 

arbeidsforhold. 

Gangen i en oppsigelse vil i hovedpunkter være: 

 Drøftingsmøte 

 

14 Utledningen bygger på lovkrav i opplæringslova § 10-9, § 10-11. 
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 Selve oppsigelsen/avskjeden  
 Forhandlinger  
 (Søksmål) 

I tidlig fase, før punktene ovenfor blir iverksatt, kan det gis advarsel. I lederhåndboken er det henvist til 
at det ikke er noen lovregel for advarsler i arbeidsforhold. Det er henvist til at det er på det rene at 
advarsler i mange tilfeller bør gis arbeidstaker før oppsigelse. Advarsler bør dokumenteres skriftlig, og bør 
inneholde: 

 En beskrivelse av de forhold det reageres på  
 En beskrivelse av det som forventes av arbeidstakeren 
 Hvilke konsekvenser det kan få dersom arbeidstakeren ikke retter seg etter advarselen. 

Om det skal gi advarsel en eller to ganger, eller om det i det hele tatt skal gis advarsel, må vurderes fra 
sak til sak.  

I lederhåndboken er det beskrevet hvordan leder skal forberede seg og gjennomføre en samtale med 
ansatte med uønsket adferd. Innkalling til møte bør skje skriftlig og det er henvist til at det kan være 
hensiktsmessig å trekke f.eks. tillitsvalgte inn i samtalen. Samtalen skal gjennomføres av leder der det har 
oppstått en situasjon som fra kommunens side representerer et problem. Dette kan være 
samarbeidsproblemer, atferdsendringer, nedsatt arbeidsinnsats, begåtte feilvurderinger eller brudd på 
arbeidsreglement. Korrigerende samtale er et «lavterskeltiltak» hvor formålet er å gi medarbeideren en 
klar tilbakemelding på hvilke forventninger leder har til den ansatte – og sette krav til endring. Samtalen 
skal dokumenteres. 

Det er videre redegjort for hva som er leders ansvar i forhold til arbeidstakers adferd. Forhold som ikke 
fungerer, skal tas opp og korrigerende tiltak skal iverksettes. Bl.a. skal veiledning og opplæring 
gjennomføres der det er behov for dette. Referat skal skrives fra alle møter. Dersom det er forhold som 
kan knytte medarbeiderne til formell ordenstraff eller oppsigelser, må personalkontoret varsles. Det er de 
som skal vurdere om vilkårene for slike reaksjoner er til stede, samt gjennomføre prosessen i forhold til 
arbeidstaker.  

Kommuneadvokaten har utarbeidet dokumentet håndtering av personalsaker – noen tips og råd (2019). 

I dokumentet blir det redegjort for skillet mellom varsling etter arbeidsmiljøloven kapittel 2A og avvik 
som skal meldes gjennom kommunens avvikssystemer. Det er videre skrevet om konflikter og temperatur i 
personalsaker. Det er også omtalt prøvetid hvor det er viktig å følge opp den ansatte godt. Det er påpekt 
at forhold som ikke er avdekket i prøveperioden, er det vanskeligere å få gjort noe med seinere. 
Møtereferater bør skrives i de tilfeller hvor forhold utover de dagligdagse ting blir tatt opp. Den ansatte 
skal alltid ha gjenpart av referatet og gis mulighet til å komme med innspill til referatet.  

Det er henvist til at det kan gis to former for advarsler: Den ene er tjenstlig tilrettevisning som er å anse 
som en «muntlig advarsel», den andre er ordenstraff som er å betrakte som et enkeltvedtak etter 
forvaltningsloven. Et slikt vedtak kan påklages. Det er videre beskrevet gjennomføringen av 
drøftingsmøte. Ved oppsigelse er det kommunedirektøren som skal avgjøre dette. Våren 2020 ble dette 
delegert til kommunalsjefene i kommunen med begrunnelsen at de kjenner sitt kommunalområde best og 
lettere kan ha innsikt i de ulike forhold. Alvoret i saken avgjør om det er grunn til å gi avskjed, og 
eksempler på slike hendelser er beskrevet. Arbeidstakere som blir oppsagt eller avskjediget kan alltid 
kreve forhandlinger, og forhandlingsprotokoll skal skrives. 

I dokumentet er det utarbeider maler/eksempler på dokumenter som kan utarbeides: 

 Advarsel 
 Innkalling til drøftingsmøte ved oppsigelser – arbeidstakers forhold 
 Innkalling til drøftingsmøte ved oppsigelse – pga. virksomhetens forhold 
 Innkalling til drøftingsmøte – suspensjon 
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 Innkalling til drøftingsmøte – avskjed 
 Referat fra drøftingsmøte – arbeidstakers forhold 
 Referat fra drøftingsmøte – virksomhetens forhold 
 Referat fra drøftingsmøte – arbeidstakers forhold – avskjed 
 Oppsigelse i prøvetid 
 Oppsigelse – arbeidstakers forhold  
 Oppsigelse – virksomhetens forhold 
 Suspensjon 
 Avskjed 
 Forhandlingsmøte – oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold 
 Forhandlingsmøte – suspensjon 
 Forhandlingsmøte – avskjed 
 Sluttavtale 
 Attest 

Kommuneadvokaten har i juni 2019 presentert deler av innholdet i dokumentet ovenfor for 
virksomhetsledere i Nesodden. Presentasjonen er distribuert til virksomhetsledere. Virksomhetsleder ved 
Nesoddtunet opplyser å være godt kjent med innholdet i dokumentet og presentasjonen. 

Virksomhetsleder har videre opplyst at kommuneadvokaten i Nesodden er rådgiver i alle saker som 
vedrører håndtering av alvorlige personalsaker ved Nesoddtunet. Alle møteinnkallinger og skriftlige varsler 
blir gjennomgått og kvalitetssikret av kommuneadvokaten. 

Det er opplyst at kommunen i perioden 2017-2019 har fulgt et lederutviklingsprogram levert av KS 
konsulent. Programmet omhandlet ulike temaer innen personalledelse. I tillegg til dette, holdes jevnlige 
møter med ledere med personalansvar. Som eksempel ble det i juni 2019 avholdt ledersamling, hvor 
advokat hos kommuneadvokaten gjennomgikk oppfølging av krevende HMS-saker - med vekt på 
personalsaker. I forbindelse med foredraget ble det utarbeidet veileder som omhandlet håndtering av 
vanskelige personalsaker. Dette dokumentet var ment å supplere informasjonen som ligger i 
lederhåndboken. Dokumentet er sist revidert i juni 2020. I august 2019 ble det avholdt to dagers samling, 
hvor siste dag var viet til forebygging av konflikter i regi av ekstern konsulent. Alle ledere fikk i tillegg til 
seminaret utdelt en bok om emnet, med oppgave om å lese igjennom denne. 

Kommuneadvokaten er organisert som et eget advokatkontor ledet av Kommuneadvokaten. Advokatene 
bistår kommunen innen alle saksområder. Advokatene har særskilt kompetanse på arbeidsrett. Bistand 
ytes til alle nivåer (til saksbehandlere, avdelingsledere, virksomhetsledere, kommunalsjefer og 
kommunedirektør, i tillegg til personal-avdelingen), ut fra det behovet disse til enhver tid har. Det foretas 
ingen internfakturering eller andre former for tilgangshindringer. I tillegg til rådgivning, foretar 
kommuneadvokaten kvalitetssikring av dokumenter, og bistår ved behov i drøftingsmøter og 
forhandlingsmøter. Kommuneadvokatene bistår også med internopplæring. Kommuneadvokatens kontor 
har også utarbeidet arbeidsrettslige maler til støtte for lederne og administrasjonen.  

Oppsigelser 

Myndigheten til å si opp ansatte i Nesodden kommunen tilligger Kommunedirektøren. Fram til november 
2017 var det stabssjef for Organisasjon og tjenesteutvikling som hadde denne fullmakten. Det er påpekt at 
med bakgrunn av at alle saker er forankret hos kommunedirektøren (kommunedirektøren) har dette 
bidratt til ekstra kvalitetssikring av saklikhetsvurderingene. 

På forespørsel har vi fått en oversikt over de oppsigelser som er blitt gjennomført ved Nesoddtunet. Det 
er blitt gitt to oppsigelser knyttet til arbeidsforhold. I tillegg er fire personer sagt opp med bakgrunn i et 
vedvarende sykefravær utover to år. 

Den første saken gjaldt en oppsigelse i prøvetiden, hvor årsaken var manglende språkkunnskaper. På 
bakgrunn av en formaliafeil ble partene enige om en minnelig løsning. Klausul i avtalen var «partene er 
enige om å bevare taushet om avtalens innhold, ut over at partene har løst saken i minnelighet». 
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I sak nummer to foreligger det en dom fra Follo tingrett 17.12.2019. Dette er et rettsforlik hvor en 
hjelpepleier fratrer sin stilling i Nesoddtunet og kommunen trekker oppsigelsen og tilbyr en ny stilling 
innen en annen tjeneste i kommunen. Hver av partene bærer sine egne saksomkostninger. Follo tingrett 
hadde opprinnelig avsagt en kjennelse på at den ansatte skulle fratre sin stilling i påvente av at saken fikk 
en rettslig vurdering. Saken ble da hevet etter rettsforliket. Personen har senere sagt opp sin nye stilling.  

Gjennomgang av personalsaker 

Revisjonen har sammen med virksomhetsleder gått igjennom de tre personalsaker som har vært det siste 
året. To av sakene er nevnt ovenfor under avsnittet oppsigelser. Med bakgrunn i at dette er 
taushetsbelagte opplysninger gjengir vi ikke detaljer fra personalmappene. For to av sakene ble det sendt 
ut skriftlig innkalling til møte først. Referat er skrevet og arbeidstaker har fått gjennomgått referat. Det 
ble senere sendt ut skriftlig innkalling til drøftingsmøte. Referat er skrevet her også, arbeidstaker har fått 
tilgang til referat og muligheter for å komme med innspill. 

Den siste saken var det arbeidstaker selv som ba om et møte. Møtereferat er utarbeidet og signert av 
arbeidstaker. Saken har ikke gått videre til drøftingsmøte. 

 

6.2. Vurderinger  

Rutiner ved oppsigelser/avskjedigelser 

Nesodden kommune kjøper tjenester for vedlikehold av lederhåndboken fra et anerkjent firma. Disse 
sørger for at alle rutiner alltid er oppdatert i samsvar med lovverket. Opplæring i bruk av systemet er gitt 
ledere etter at systemet er tatt i bruk. Kommuneadvokaten har utarbeidet et dokument med råd og tips 
til håndtering av personalsaker. Her beskrives flere forhold rundt håndtering av personalsaker. Det er også 
utarbeidet flere maler og eksempler. Personalavdelingen har utarbeidet et notat til revisjonen hvor bl.a. 
rutiner og ansvar er beskrevet inngående. 

Etter vår vurdering har Nesodden kommune rutiner og maler på plass som er i samsvar med de lover og 
regler som gjelder på området. Vi ser det også som en styrke at lederhåndboken oppdateres løpende. 
Kommuneadvokatens involvering i håndtering av personalsaker er også med på å sikre kompetansen i 
håndtering av slike saker.  

Etterlevelse av rutiner ved oppsigelser 

Fire personer har blitt sagt opp med bakgrunn i lengre tids sykemelding. Alle har vært syke over to år. 
Arbeidsmiljøloven gir vern for oppsigelse de første 12 måneder etter at arbeidsuførheten inntraff. 
Personene hadde derfor ikke lenger dette vernet. Det skal likevel være saklig grunn til oppsigelsen. At det 
er liten sannsynlighet for at personen blir arbeidsfør i løpet av rimelig tid kan anses som saklig grunn. 
Etter vår vurdering forelå det saklig grunn for oppsigelsene.   

I tillegg er det foretatt to ordinære oppsigelser. I sak en ble det på bakgrunn av en formaliafeil i 
forbindelse med oppsigelsen kommet til en minnelig løsning. Kommunens rutiner ble følgelig ikke fulgt på 
alle punkter ved denne oppsigelsen. I sak to kom ble det et rettsforlik hvor den ansatte fikk annen stilling 
i kommunen. Opprinnelig kjennelse i Follo tingrett var at personen skulle fratre stillingen før rettslig 
vurdering ble foretatt. Etter vår vurdering ble kommunens rutiner fulgt ved bl.a. skriftlig innkallinger til 
møte, møtereferat fra gjennomført møte som også arbeidstaker fikk gjennomgå. Drøftingsmøte er 
gjennomført med referat slik lovverket tilsier før oppsigelse ble sendt. Vi presiserer at det har ligget 
utenfor revisjonens mandat å vurdere sakligheten og grunnlaget for de oppsigelsene som er gjennomført. 
Dette tilligger domstolene.     

 



29/20 Forvaltningsrevisjonsrapport - Arbeidsmiljø ved helseinstitusjoner i Nesodden kommune - 19/00140-7 Forvaltningsrevisjonsrapport - Arbeidsmiljø ved helseinstitusjoner i Nesodden kommune : Arbeidsmiljø ved helseinstitusjoner i Nesodden kommune

  

 
32

Nesodden kommune 2020, Arbeidsmiljø ved helseinstitusjoner 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

Vi har også gjennomgått to saker som pr. juni 2020 ikke har medført oppsigelse. Etter vår vurdering var 
kommunens rutiner også fulgt her. 

Antall saker 

Som nevnt ovenfor har det vært seks oppsigelser ved Nesoddtunet; fire har vedrørt langtidssykemeldte 
som det er vurdert ikke kan komme tilbake på arbeid i nær framtid. For de to andre sakene er det av 
arbeidsgiver vurdert at det det har vært hendelser som ikke er forenelig med et videre arbeid ved 
Nesoddtunet. Begge disse sakene har vært gjenstand for rettslig vurdering. Nesodden kommune har fulgt 
de avgjørelser som er fattet.  
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7. Arbeidsmiljø 

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstilling og delproblemstillinger: 

a) Har helseinstitusjonen et etablert HMS-arbeid i tråd med lov og regelverk? 
b) Hvordan er det fysiske arbeidsmiljøet? 
c) Hvordan er det psykososiale arbeidsmiljøet? 

  
Til disse problemstillingene og delproblemstillingene har vi i kapittel 3 utledet15 følgende 
revisjonskriterier: 

 Kommunen skal sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid på 
Nesoddtunet i henhold til internkontrollforskriften.   

 Ansatte ved Nesoddtunet skal oppleve at det fysiske arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. 
 Ansatte ved Nesoddtunet skal oppleve at de har et godt psykososialt arbeidsmiljø. 
 

 
 

7.1. Fakta 

HMS-plan for Nesodden kommune 

Nesodden kommune har satt tre hovedmål for sitt HMS-arbeid for 2020-2022: 

 Alle ansatte skal oppleve helsefremmende arbeidsdag 
 93 % nærvær for Nesodden kommune samlet 
 Nesodden kommune skal ha gode rutiner for håndtering av vold og trakassering 

For alle tre hovedmål er det utarbeidet overordnet tiltak. Tiltakene er satt inn i årshjul.  

Virksomhetsplan for Nesoddtunet  

Av avsnittet Helse, miljø og sikkerhet og personaloppfølging framgår det: 

Alle ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø med 
sunne, trygge og stimulerende arbeidsplasser 

- Sørge for at prosedyrer for å forebygge 
truende og voldelige situasjoner er gjort kjent 
hos de ansatte 

Ansatte skal ha tilfredsstillende og utviklende 
arbeidsoppgaver og inneha tilstrekkelig 
kompetanse til å utføre dem 

Det skal være regelmessig internundervisning 
og E-læringskursene skal være tilgjengelig for 
alle.  

Medarbeiderne er motivert for å utføre 
arbeidet i samsvar med kommunens mål 

Bevisstgjøre medarbeiderne om kommunens 
grunnlag, visjon, verdier og mål.  

Det skal gjennomføres medarbeidersamtaler en 
gang årlig.  

Økt inkludering i henhold til IA-avtalen. Øke 
nærværsprosenten 

Sykemeldte arbeidstakere skal følges opp i 
henhold til IA-rutinene. Det skal iverksettes 
utviklingsprosesser i arbeidsmiljø etter at 

 

15 Utledningen bygger på lovkrav i opplæringslova § 10-2, § 10-8, samt Kompetanse for kvalitet.  
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resultatet av medarbeiderundersøkelsen 
foreligger. Holdninger til sykefravær skal være 
et tema på personalmøter 

Vi skal være best på service Vi skal opptre profesjonelt i møte med 
pasienter, pårørende og interne og eksterne 
samarbeidspartnere. Vi skal også gjennomføre 
årlige brukerundersøkelser. Det skal være 
enkelt å ta seg fram til de ulike avdelingene. 

Personalet er trygge på sine arbeidsoppgaver Lederne skal fremme og tilrettelegge for 
holdningsdiskusjoner i personalgruppene 

  
 

Som en del av virksomhetsplanen er det utarbeidet en informasjonsplan som beskriver de ulike 
møtepunktene ved Nesoddtunet: 

Informasjonsfora Tilstede Tidspunkt Tema 
Ledersamling Kommunedirektør, 

kommunalsjef, 
virksomhetsledere, 
avdelingsledere og 
fagsjefer 

4 ganger per år Lederopplæring 

Avdelingsledermøter Avdelingsledere og 
virksomhetsleder 

Hver tirsdag 9-11 Drift, framgang og 
status 

Møte med 
tildelingsteam 

Virksomhetsledere, 
avdelingsledere og 
ansvarlige sykepleiere 

En gang per ulke. 
Møtene er delt. 
Virksomhetslederen 
møter tildelingsteam 
hver onsdag 

Gjennomgang av nye 
søknader og klager 

Avdelingsvise 
personalmøter 

Ansatte i avdelingen Etter fast møteplan, 
ca. en gang per 
måned 

Aktuelle saker, avvik, 
trivsel på jobb osv.  

Møte med tillitsvalgte 
og verneombud 

Virksomhetsleder, 
avdelingsleder, 
tillitsvalgte og 
verneombud 

Hver 6 uke Info fra 
virksomhetsleder. 
Avvik og arbeidsmiljø 

Internundervisning Ansatte på sykehjemmet En gang per måned Ulike prosedyrer og 
rutiner 

Lederstøtte Avdelingsledere og 
virksomhetsleder.  

1-1 med 
virksomhetsleder, en 
time annenhver uke 

Behov for støtte i 
vanskelige saker, 
behov for avklaringer 
osv.  

 

Vernerunder 

Virksomhetsleder har opplyst at det i forbindelse med HMS-arbeidet ved Nesoddtunet gjennomføres 
vernerunder på avdelingene en gang pr år. Frist for gjennomføring av vernerunder framgår av årshjul for 
Nesoddtunet. Undersøkelse om vold og trusler gjøres også årlig. Funn i disse undersøkelsene presenteres 
på personalmøter hvor ledelsen og ansatte sammen utarbeider tiltak. Det er nylig avsluttet en slik 
undersøkelse.  

Det er utarbeidet en sjekkliste for vernerunder som fylles ut ved gjennomføring. Sjekklisten inneholder 
punkter innenfor temaene: 

 Lokaler 
 Tilrettelegging for renhold/orden 
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 Inneklima/energi 
 Belysning 
 Støy 
 Ergonomi 
 Brannvern 
 Elektrisk utstyr 
 Ulykker og nestenulykker 
 Avfall 
 Papirforbruk 
 Valg av verneombud (VO) 

For hvert tema er det beskrevet spesifikke emner som verneombud skal ta stilling til, herunder om det er 
ok eller hvorvidt det må forbedres. Ved konklusjon om forbedring er det gitt et forslag til tiltak. I 
etterkant av vernerunden, og basert på sjekkliste fra verneombud, er det gjennomført en ROS-analyse 
hvor alle områder der det er konkludert med krav om forbedringer, er blitt vurdert. Antatte konsekvenser 
er beskrevet sammen med sannsynlighet og konsekvens for at de oppstår. På bakgrunn av gjennomførte 
vernerunder og ROS- analyser er det utarbeidet en handlingsplan for sykehjemmet. Her framgår hvilke 
tiltak som skal gjennomføres, med angivelse av tidsplan og hvem som har ansvaret. 

Når det gjelder det fysiske arbeidsmiljøet er både lokaler og ventilasjonsanlegg vurdert. Det er påpekt at 
det er gamle lokaler og lenge siden oppussing. Ventilasjonsanlegget er også gammelt og støyer. Det er 
likevel krysset av for ok på spørsmålet om man har egnede arbeidslokaler. Lokaler og inneklima er vurdert 
til «lite farlig» i ROS-analysen. Det er imidlertid påpekt at noen pasientrom må pusses opp, da de er slitt. 
På tema ergonomi er i hovedsak alle spørsmål på sjekkliste krysset av for ok. Det er påpekt at bad på 
enkelte avdelinger er for trange for bruk av hjelpemidler. 

MBA - medbestemmelsesapparatet 

De ansatte kan gjennom medbestemmelsesapparatet påvirke HMS-arbeidet ved Nesoddtunet. Utvalget 
gjennomfører om lag 10 møter i året. Møteplan framgår av årshjul for Nesoddtunet. I tillegg har er det 
utarbeidet eget årshjul for 2020. Her framgår det hvilke temaer som skal tas opp på de enkelte møter. 
Flere av temaene tas opp på flere møter gjennom året. Revisor har fått kopi av syv møtereferater. 
Gjennomgangen viser at det tas opp et bredt spekter av temaer om bl.a.: 

 Arbeidsmiljøundersøkelse 
 Bemanning 
 Årshjul/ kompetansehjul 
 Tilbakemeldingskultur 
 Fravær 
 ROS-analyse 
 Virksomhetsplan 
 Sykefraværsoppfølging 

Tilsyn fra Arbeidstilsynet  

Etter internkontrollforskriften § 7 er det Arbeidstilsynet som er tilsynsmyndighet etter helse-, miljø- og 
sikkerhetslovgivningen for helseinstitusjonene i Nesodden kommune. Det gir også veiledning om 
gjennomføring og etterlevelse av internkontrollforskriften. 

Arbeidstilsynet gjennomførte i mai 2019 et tilsyn om Nesoddtunet fulgte arbeidsmiljølovens krav for å 
forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade. Hensikten med tilsynet var å kontrollere og bidra til at 
virksomheten arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet for å forebygge forekomsten av vold og 
trusler, herunder de arbeidsbetingelsene som er av betydning for dette. Sentrale temaer for tilsynet var: 

 Avvikshåndtering knyttet til vold og trusler. 
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 Organisatoriske forhold som kan påvirke risikoene for at ansatte kan bli utsatt for vold eller 
trusler, herunder organisering av arbeidet, alenearbeid, kompetanse og arbeidstidsordninger. 

 Hvordan virksomheten ivaretar krav til forsvarlige arbeidslokaler. 
 Ledelse og medvirkning, samarbeid med verneombud og tillitsvalgte. 
 Informasjon og opplæring knyttet til risiko og håndtering av vold og trusler. 
 Bruk av bedriftshelsetjeneste. 

Hovedpunktene fra oppsummering av tilsynet var: 

 Virksomheten kan i større grad trekke medarbeidere med i arbeidsmiljøspørsmål. 
 Overordnede rutiner som skal sikre systematisk HMS arbeid er på plass. 
 Virksomheten har kartlagt og risikovurdert vold og trusselsituasjoner 
 Kvalitetslosen benyttes for melding og håndtering av avvik. 
 Manglende konsensus rundt hva som er HMS-avvik 

Arbeidstilsynet konkluderte med at det ikke var grunn til å gi varsel om pålegg for de temaene som ble 
gjennomgått i tilsynet. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Virksomhetsleder opplyser at det utarbeides ROS-analyser når ledelsen ser at det er behov for dette eller 
ved endringer. Nesoddtunet har utarbeidet flere ROS-analyser, herunder bl.a. ROS-analyse av organisering 
av sykepleierkompetanse ved Nesoddtunet helse- og omsorgssenter. ROS-analysen skal danne grunnlag for 
å sikre sykepleiernes arbeidsmiljø og ivareta pasientsikkerheten. I planen er det gjennomført en vurdering 
av 12 uønskede hendelser. Det er vurdert sannsynlighet og konsekvens for alle hendelsene. For fire 
hendelser er det vurdert at summen av sannsynligheten og konsekvensen er så høy at risikoreduserende 
tiltak må igangsettes. I planen går det fram at tre av tiltakene er lukket, mens ett fortsatt ikke er 
gjennomført. Virksomhetsleder opplyser at dette per juli 2020 er lukket. Planen ble utarbeidet høsten 
2019.  

I forbindelse med utbrudd av Corona-viruset ble det gjennomført en ROS-analyse april 2020. I alt ble 24 
mulige hendelser vurdert. Det er utarbeidet tiltak for å redusere risiko. 

ROS-analyse for vold og trusler er utarbeidet i mars 2019; i alt ble 24 mulige hendelser vurdert. Totalt ble 
13 hendelser vurdert til at sannsynlighet og konsekvens var så høy at tiltak må gjennomføres. Tiltaksplan 
er utarbeidet.  

10-faktor undersøkelse  

10-faktor medarbeiderundersøkelse er utviklet av KS og er skreddersydd for kommuner og 
fylkeskommuner. De ansatte skal svare på spørsmål som dreier seg om 10 temaer: 

1. Oppgavemotivasjon (indre motivasjon) - motivasjon for selve oppgavene  
2. Mestringstro - tiltro til egen jobbkompetanse  
3. Opplevd selvstendighet (autonomi) – opplevd tillit og mulighet til å jobbe selvstendig 
4. Bruk av kompetanse (kompetansemobilisering) – opplevd bruk av egen kompetanse 
5. Mestringsorientert ledelse - ledelse med vekt på å gjøre medarbeiderne best mulig ut fra sine 

forutsetninger   
6. Rolleklarhet – tydelig kommuniserte forventninger 
7. Relevant kompetanseutvikling 
8. Fleksibilitetsvilje – villighet til å være fleksibel på jobb 
9. Mestringsklima - kultur for å samarbeide og gjøre hverandre gode 
10. Nyttemotivasjon (prososial motivasjon) – ønske om å bidra til nytte og måloppnåelse for andre. 

Spørsmålene er stilt som påstander og svarene angis på en skala fra 1 til 5 hvor 1 er svært uenig og 5 er 
svært enig. 
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Svarene fra undersøkelsen viser at det er litt spredning på de enkelte avdelinger. I tabellen under viser 
gjennomsnittscoren for alle avdelingen ved Nesoddtunet. 

   Avdeling Gjennomsnittscore 

A1 4,31 

A2  

A3 4,66 

A4 4,19 

Natt 3,32 

B2 4,15 

B3 4,02 

C1 4,10 

C2 4,51 

 

Gjennomsnittscoren på alle spørsmål for landet er 4,24. Vi ser av tabellen at flere avdelinger ligger under 
gjennomsnittet. Spesielt nattavdelingen ligger betydelig under. Den skiller seg også ut sammenlignet med 
alle avdelinger ved Nesoddtunet.  

Sammenligner vi faktor for faktor mot gjennomsnittene for de enkelte faktorene, har alle avdelinger med 
unntak av natt flere eller like mange faktorer som har høyere score enn snittet, enn faktorer som har 
lavere score enn gjennomsnittet. Avdeling A3 har ni faktorer som er høyre enn snittet, mens for avdeling 
C2 har alle faktorene høyere score enn snittet for landet. 

Ser vi på de faktorene hvor Nesoddtunet har scoret lavere enn landsgjennomsnittet er det tre faktorer 
som skiller seg ut: Faktor 5 mestringsorientert ledelse, faktor 9 mestringsfølelse og faktor 1 indre 
motivasjon. For disse faktorene har hhv. fem, fire og seks avdelinger av åtte gitt lavere score enn 
landsgjennomsnittet.  

 
Spørreundersøkelse gjennomført av Agenda Kaupang 
 
Diagrammene under er hentet fra den gjennomførte arbeidsmiljøkartleggingen ved Nesoddtunet utført av 
Agenda Kaupang: 
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Av diagrammet ser vi at prosentandelen som oppgir å være motiverte og engasjerte i arbeidet er litt 
lavere enn andre ansatte i Pleie-/omsorgstjenester i institusjoner i landet for øvrig16. 
 
 
 

 
 
Diagrammet viser at 77 % av medarbeiderne mener at de ofte eller alltid for god støtte fra sine kollegaer. 

 

16 Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2016, SSB 
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Av de som har svart oppgir 6 % at de sjelden eller aldri får støtte fra sine kollegaer. 
 
 

 
 
 
Diagrammet viser at medarbeiderne på Nesoddtunet har gitt litt lavere score på støttende lederskap enn 
sammenlignbare institusjoner. 22 % har oppgitt lav støtte fra nærmeste leder. På spørsmål om de får 
tilbakemelding fra overordnede oppgir om lag halvparten av de ansatte at de sjelden eller aldri får dette.  
 
 
 

 
 
Svarene fra spørreundersøkelsen viser at det ikke er mere konflikter ved Nesoddtunet enn ved 
sammenlignbare institusjoner. Spørreundersøkelsen avdekker ikke at det er signifikante forskjeller mellom 
de enkelte avdelingene. Videre viser spørreundersøkelsen at det kan forekomme noe mere konflikter 
mellom kollegaer enn mellom leder og arbeidstaker. Om lag 22 % av de som har svart har oppgitt at de 
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ofte eller av og til er involvert i ubehagelige konflikter med kollegaer. I forhold til ledere er det 17 % som 
har oppgitt det samme. 
 
 

 
 
Av de 122 ansatte som svarte på undersøkelsen har 53 (43 %) oppgitt at de har opplevd kritikkverdige 
forhold. Dette er en del høyere enn sammenlignbare tall hvor 20 % har oppgitt det samme. 36 av de 53 
personene (68 %) som har opplevd kritikkverdige forhold har oppgitt at de varslet fra om dette. 
 
Av de 36 som varslet om kritikkverdige forhold har fem personer oppgitt at varslingen gjorde at forholdet 
ble verre. 20 personer har oppgitt at det medførte ingen endring. 
 
 
 

 
Diagrammet viser at flere som har meldt fra om kritikkverdige forhold har møtt negative reaksjoner både 
fra kollegaer og ledelsen. 
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Diagrammet viser at 75 % av de ansatte er ganske fornøyd eller svært fornøyd med jobben sin. Dette er 
litt lavere enn sammenlignbare tall fra pleie og omsorgstjenester17 hvor om lag 88 % har oppgitt at de er 
fornøyde med jobben sin. I underkant av 10 % oppgir at de er ganske misfornøyde eller misfornøyde med 
jobben.   
 
 

 
På spørsmålet om de er fornøyd med arbeidsmiljøet blir det svart relativt likt som på spørsmålet om man 
var fornøyd med jobben. Om lag 16 % har oppgitt at de er svært misfornøyde eller ganske misfornøyde. 
Det samme antallet har oppgitt at de har en høy intensjon om å lete aktivt etter ny jobb de neste 12 
månedene. 
 
 

 

17 Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2016, SSB 
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Dybdeintervju 
 
Med bakgrunn i resultatene fra spørreundersøkelsen utarbeidet Agenda Kaupang en intervjuguide som ble 
brukt til intervju av 22 ansatte og seks ledere. Det ble satt fokus på følgende faktorene: rollekonflikt, 
støttede lederskap og tilbakemelding på kritikkverdige forhold. 
 
De ansatte og ledere gir samlet sett uttrykk for at de trives i jobben og med kollegaer og oppgir at 
arbeidsmiljøet er godt. Det er noen variasjoner mellom respondentene fra forskjellige avdelinger. Et fåtall 
respondenter uttrykte seg kritisk i forhold til enkelte ledere. Dette ble i hovedsak knyttet til hendelser 
som ligger langt tilbake i tid. Flere personer mener at utfordringer i arbeidsmiljøet i andre avdelinger er 
knyttet til enkeltpersoner og hendelser som ligger langt tilbake i tid. Gamle historier har medført mye 
negativt snakk på arbeidsplassen, noe som har ført til unødvendig slitasje. Det er flere av de intervjuende 
som har oppgitt at det er noen få som bidrar til å skape utfordringer i arbeidsmiljøet og at dette har 
pågått over lang tid. Majoriteten av respondentene uttrykker at de ikke kjenner seg igjen i den negative 
medieomtalen og at det oppleves som belastende å fortelle hvor man jobber. Flere respondenter har 
fremhevet at den negative medieomtalen med stor sannsynlighet har påvirket antallet søkere på ledige 
stillinger. 
 
I spørreundersøkelsen ble det stilt spørsmål om de ansatte fikk oppgaver uten tilstrekkelig hjelpemidler og 
ressurser. I dybdeintervjuet ble dette utdypet, svarene varierte mellom de ulike avdelingene. I avdelinger 
hvor pasientene er mer funksjonsfriske, oppgis det at det ikke er behov for mer hjelpemidler. Informanter 
fra avdelinger med mer pleietrengende pasienter, oppgir i større grad at det kan være mangelfullt med 
hensyn til hjelpemidler. Det oppgis at det ofte tar lang tid før hjelpemidlene er på plass. Det oppgis at 
hjelpemidlene ikke er på plass eller forberedt når pasientene kommer. Dette fører til unødig tunge 
løft innen hjelpemidlene er på plass. Flere oppgir at toalettforhøyere ikke er tilpasset toalettene, og 
at dette medfører mange tunge løft. 
 
 
Rapporten fra Agenda Kaupang beskriver resultatene fra intervjuene på de faktorene det ble satt fokus 
på:  
 
Rollekonflikt: Flere oppgir at de av og til eller ofte opplever rollekonflikter. Enkelte mener at da det er 
flere nye ansatte som er lite kjent i avdelingene og det derfor blir tillagt flere oppgaver til de erfarne 
ansatte. Dette kan også medføre dobbeltarbeid. Enkelte har oppgitt at opplæringen ikke er tilstrekkelig i 
forbindelse med at pasienter kommer inn med komplekse medisinske tilstander. Manglende hjelpemidler 
blir av ansatte på avdelinger med mere pleietrengende pasienter påpekt. Dette er ikke et problem på 
andre avdelinger. 
 
Støttende lederskap: Resultatene fra intervjuene viser i varierende grad hvordan informantene opplever å 
få tilbakemelding fra nærmeste leder. Et mindretall oppgir at de ofte, eller av og til får tilbakemelding 
fra nærmeste leder mens de fleste oppgir at de sjelden eller aldri får tilbakemelding. Noen av 
informantene forklarer dette med at leder er for lite ute i avdelingene og ikke kjenner til hvordan jobben 
utføres. De aller fleste av informantene oppfatter at lederne behandler de ansatte rettferdig og upartisk. 
     
Kritikkverdige forhold: Alle forhold som i spørreundersøkelsen er omtalt som kritikkverdige forhold er 
knyttet til forhold som det rapporteres om i avvikssystemet. Dette kan dreie seg om fallfare, håndtering 
av medisiner, få ansatte på jobb, klyping/kloring, manglende brannvarslere, leveranse fra kjøkkenet og 
manglende oppfølging av rutiner. Opplæringen i å skrive avvik for nyansatte oppleves begrenset. Flere har 
oppgitt at de opplever at det blir gitt liten eller ingen informasjon om hva som er planlagt gjort med 
avvikene som er meldt inn. De opplever at dette er frustrerende og lite motiverende med hensyn til det å 
skrive avvik. I den grad noe kan omfatte arbeidsmiljøet er språklige utfordringer og manglende opplæring 
og oppfølging av ekstravakter som blir nevnt av informantene. Flere har pekt på høyt arbeidspress og at 
tiden ikke strekker til for å få gjennomført alle arbeidsoppgaver. 
 
 
I rapporten fra Agenda Kaupang er det i kapittel fire gitt avsluttende betraktninger. De overordnede 
vurderinger er at arbeidsmiljøet er bra ved Nesoddtunet. De fleste er tilfredse, motiverte og engasjerte i 
arbeidet sitt og opplyser at de har gode kollegaer som støtter og hjelper. Arbeidsmiljøet skiller seg ikke 
vesentlig fra andre sammenlignbare virksomheter. Det er ikke holdepunkter for at det er en fryktkultur. 
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Det er noen utfordringer knyttet til støttende ledelse. Det er imidlertid ingen holdepunkter for at det 
foreligger en destruktiv lederstil ved sykehjemmet, men at ledergruppen trenger tid og rom for å utvikle 
en mer enhetlig praksis knyttet til ledelse, synlighet og tilbakemeldingskultur.    
 
 
MBA 
 
Avslutningsvis ble det gjennomført et samleintervju med MBA på Nesoddtunet. Her ble det gitt innspill til 
mulige tiltak med bakgrunn i de svarene som ble gitt av de ansatte. Tiltakene er delt i tiltak som kan 
gjøres med en gang og tiltak som tar lengre tid. 
 
Tar litt lengre tid: 

 Synliggjøre hva som er varsling og avvik. 
 Ansatte får opplæring i hvordan skrive avvik 
 Etiske refleksjonsgrupper 
 Arbeide med et felles fokus på arbeidsmiljøet – hele organisasjonen smales. 
 Fokus på å bygge relasjoner mellom leder og ansatt. 
 Sette arbeidsmiljø på agendaen i avdelingene og at dette fokuset opprettholdes over tid. 

 
 

 
Intervju med personer som har sluttet på Nesoddtunet 
 
Revisjonen har gjennomført telefonintervju med fem personer som har sluttet ved Nesoddtunet. Det er 
utarbeidet en intervjuguide i denne forbindelse slik at alle ble stilt de samme spørsmålene. Flere spørsmål 
hadde samme tema som Agenda Kaupang hadde i sin spørreundersøkelse. 
 
Ingen av respondentene oppgir at de har sluttet på grunn av dårlig arbeidsmiljø på Nesoddtunet. To 
personer har oppgitt at de har flyttet og derfor valgte å slutte. To personer har blitt pensjonister. En 
person var ikke fornøyd med turnus og sluttet bl.a. på grunn av det. Alle de tidligere ansatte opplyste at 
de trivdes bra på Nesoddtunet. Flere av de intervjuede har oppgitt at de opplevde arbeidsmiljøet som 
meget godt. En påpekte at det var flinke kollegaer og god kjemi med beboere. En person var av den 
oppfatning at det varierte mye mellom avdelingene, og at det var mye snakk i korridorene. Det kunne 
vært bedre samarbeid på avdelingene. Flere personer påpekte at det kunne oppleves å være et høyt 
arbeidspress på Nesoddtunet spesielt ved sykefravær. Sykepleiere oppgir en opplevelse av høyere 
arbeidspress enn de andre vi har intervjuet. Ingen av de intervjuede oppga å ha noe fravær som skyltes 
forhold på arbeidsplassen.   
 
Vi stilte åtte spørsmål hvor de intervjuede skulle angi på en skala fra 1 til 6 hvordan de opplevde 
hendelsen. Meget sjelden tilsa 1 og alltid tilsa 6 på skalaen. Det er angitt gjennomsnittsscore på 
spørsmålene: 
 

1. Når du trengte det, hvor ofte fikk du støtte og hjelp fra din nærmeste leder?    3,4 
2. Ble du behandlet rettferdig og upartisk av nærmeste leder?      4,4 
3. Hvor ofte opplevde du å være i ubehagelige konflikter med overordnede?    1,8 
4. Hvor ofte opplevde du å være i ubehagelige konflikter med arbeidskollegaer?    2,4 
5. I hvilken grad var dine kollegaer opptatt av å ha et godt samarbeidsklima?    4,1 
6. Det var stor grad av samarbeid mellom kollegaer der dette var naturlig etter din mening:  4,5  
7. Hvor ofte fikk du oppgaver uten tilstrekkelige hjelpemidler og ressurser for å fullføre de?  3,4 
8. Rutiner var tilstrekkelig kommunisert:        3,9 
9. Fastsatte rutiner ble fulgt i det daglige arbeidet:       4,1  
10. Hvor ofte følte du deg motivert og engasjert i arbeidet ditt?      5,0 

Tabellen viser at det er gitt høy score i forhold til engasjement i arbeidet. Det er også gitt en høy score 
for spørsmålene om samarbeid mellom kollegaer og samarbeidsklima. Respondentene var også enige i at 
de stor grad ble behandlet rettferdig og upartisk av nærmeste leder. Respondentene har oppgitt at de var 
litt oftere i konflikt med arbeidskollegaer enn de var med overordnede.   
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7.2.   Vurderinger 

HMS-arbeid 
 
Arbeidsmiljøloven stiller krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dette er nærmere 
spesifisert i internkontrollforskriften. HMS-arbeid skal gjøres i samarbeid med tillitsvalgte. 
 
Etter vår vurdering har Nesoddtunet et systematisk arbeid med HMS. Vernerunder er sentralt, flere 
forhold ved Nesoddtunet vurderes her. På bakgrunn av vernerunder er det utarbeidet ROS-analyse som 
igjen er grunnlag for en handlingsplan. Her beskrives de tiltak som skal gjennomføres for å redusere de 
risikoene som er avdekket gjennom ROS-analysen. Medbestemmelsesapparatet har er også en kanal for 
ansatte til å påvirke HMS-arbeidet ved Nesoddtunet. Vi registrerer også at det er utarbeidet ROS-analyse 
på flere sentrale områder. Risikoreduserende tiltak er iverksatt på bakgrunn av analysen. ROS-analyse 
gjennomføres når det vurderes at det er behov for dette  
 
Arbeidstilsynet gjennomført tilsyn om Nesoddtunet har fulgt arbeidsmiljølovens krav for å forebygge 
arbeidsrelatert sykdom og skade. Forebygging av vold og trusler var også et sentralt tema. Det ble ikke 
gitt pålegg til Nesoddtunet med bakgrunn i dette tilsynet.    
 
 
Fysisk arbeidsmiljø 
 
Gjennom de vernerunder tillitsvalgte gjennomfører blir også det fysiske arbeidsmiljøet vurdert. Som nevnt 
ovenfor gir vernerunder grunnlag for ROS-analyse på området. Det er påpekt at lokalene er gamle og slitt 
og at det er støy fra ventilasjonsanlegg. Dette er likevel vurdert som lav risiko. Enkelte bad er for små til 
bruk av hjelpemidler. Det bør vurderes om det er mulig å finne løsninger slik at relevante hjelpemidler 
også kan brukes her. 
 
Gjennom Agenda Kaupang sitt dybdeintervju kom det fram at det på enkelte avdelinger er behov for mere 
hjelpemidler og dette gjelder spesielt der beboer er mere pleietrengende. I våre telefonintervjuer med 
personer som har sluttet kom det også fram at det er et potensiale for bedre tilrettelegging for bruk av 
hjelpemidler. 
 
 
Psykososialt arbeidsmiljø 
 
I rapport fra Agenda Kaupang er den overordnede vurderingen at arbeidsmiljøet ved Nesoddtunet er bra. 
Arbeidsmiljøet skiller seg ikke vesentlig ut fra sammenlignbare virksomheter. Det er ikke holdepunkter for 
at det er en fryktkultur ved Nesoddtunet. Dette er sammenfallende med den informasjonen vi har hentet 
inn blant ansatte som har sluttet. Det er ingen vi har intervjuet som har sluttet med bakgrunn i dårlig 
arbeidsmiljø. De ansatte har gitt høy score i forhold til engasjement i arbeidet. Både i Agenda Kaupang sin 
undersøkelse og i vår er det gitt litt lavere score i forhold til støtte og hjelp fra nærmeste leder. 
 
I 10-faktorundersøkelsen, som er utviklet av KS, ligger noen avdelinger noe under gjennomsnittet for 
landet. Som helhet er ikke Nesoddtunet langt fra gjennomsnittet. Etter vårt skjønn skiller ikke 
Nesoddtunet seg vesentlig fra andre virksomheter. Mestringsorientert ledelse gir litt lavere score enn 
landsgjennomsnittet. 
 
Agenda Kaupang har gitt et betydelig antall anbefalinger til forbedringer i sin rapport. Vi stiller oss bak 
disse anbefalingene. Vi har ikke avdekket forhold som skulle tilsi at anbefalingene ikke er relevante. 
 
Gjennom våre undersøkelser kommer det fram at både andelen av ufaglærte personell og mange ansatte i 
små stillinger kan påvirke arbeidsmiljøet og arbeidspresset. Nesoddtunet bør fortsatt jobbe målrettet for 
å rekruttere personell med riktig utdanning og kompetanse. Dette vil imidlertid i stor grad være et 
økonomisk spørsmål og trolig være avhengig av større budsjetter for å kunne konkurrere med andre om 
kandidatene.  
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8. Oppsummering og konklusjon 
Gjennom våre undersøkelser og Agenda Kaupang sin kartlegging er det ikke holdepunkter for å hevde at 
det generelt er store utfordringer med dårlig arbeidsmiljø ved Nesoddtunet.  

Det er utarbeidet rutiner både for melding av avvik og varsling av kritikkverdige forhold. Ansatte har fått 
opplæring i disse forholdene.  

Det er ikke avdekket at det er en stor andel sykemeldinger som skyldes arbeidsforholdene ved 
Nesoddtunet.  

Rutiner og maler som benyttes i forbindelse med arbeidskonflikter er i samsvar med arbeidsmiljøloven. 
Kommuneadvokaten er en sentral bidragsyter for å håndtere slike saker. Fra 2017 er det foretatt seks 
oppsigelser av ansatte. Fire av disse på grunn av lang tids sykemelding. To oppsigelser er knyttet mot 
forhold i arbeidet; den ene saken er løst i minnelighet med bakgrunn i en formaliafeil. Den andre 
oppsigelsen har vært gjenstand for et rettsforlik.  

Nesoddtunet gjennomfører systematisk arbeid med HMS-området. Vernerunder med påfølgende ROS- 
analyse og handlingsplan er et sentralt element i dette arbeidet.  

Det er ikke framkommet opplysninger som tyder på at det psykososiale arbeidsmiljøet ved Nesoddtunet er 
dårlig og skiller seg fra andre sammenlignbare virksomheter.  
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9. Anbefaling 
Med bakgrunn i vår gjennomgang vil vi anbefale Nesodden kommune å gjennomføre følgende:  

 Tydeliggjøre forskjellen mellom en varsling og et avvik. 
 Styrke ytterligere opplæring av de ansatte i melding av avvik. 
 Bedre tilbakemeldingene mht. kommunens håndtering av meldte avvik. 
 Kartlegge og vurdere behovet for ytterligere fysiske hjelpemidler. 
 Fortsatt jobbe målrettet med å rekruttere personell med rett kompetanse. 
 Jobbe mot å øke stillingsstørrelser der dette er mulig. 

 

Et utkast til rapport er blitt oversendt kommunedirektøren til uttalelse. Kommunedirektørens uttalelse i 
brev av 10.8.2020 er vedlagt rapporten. 

 

Ski, den 10 august 2020. 

 

Steinar Neby (sign)  Even Tveter (sign) 
Oppdragsansvarlig revisor  Prosjektleder 
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(interkontrollforskriften) 

Andre publikasjoner: 

Kari Ingstad og Elin Kvande: Arbeid i sykehjem – for belastende for heltid; Fra publikasjonen I SØKELYS PÅ 
ARBEIDSLIVET | NR 1–2 | 2011.  

Hva er riktig bemanning?; artikkel i bladet Sykepleieren i 2015  

Dokumenter fra Nesodden kommune: 

Arbeidskartlegging ved Nesoddtunet 2020, Agenda Kaupang 

Lederhåndbok, Simployer  

Årshjul Nesoddtunet helse- og omsorgssenter 

Hvordan melde avvik i CosDoc? 

Hvordan melde avvik i kvalitetssystemet KSS?  

Sjekkliste for opplæring av nyansatte sykepleiere/vernepleiere ved Nesoddtunet sykehjem 

Virksomhetsplan 2019 

10 faktorundersøkelse 2019 

Årshjul for medbestemmelse ved Virksomhet Sykehjem år 2020  

Risiko- og sårbarhetsanalyse Nesodden kommune; organisering av sykepleierkompetanse ved Nesoddtunet 
helse – og omsorgssenter  

Risiko- og sårbarhetsanalyse vold, trusler og trakassering 

Risiko- og sårbarhetsanalyse covid 19 

Handlingsplan 2020 

HMS-mål for Nesodden kommune 2020-2022 
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Vedlegg 1 – Uttalelse fra kommunedirektør, datert 
10.8.2020 
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Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 
Nedenfor følger et kort resyme av RSK 001, med de viktigste punktene som skal følges. 

Standard for forvaltningsrevisjon18 ble fastsatt av styre i NKRF (Norges kommunerevisorers forening)  
1. februar 2011. Standarden gjelder som god kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjonsprosjekter. Den 
består av grunnleggende prinsipper og revisjonshandlinger i forvaltningsrevisjon. 

Standarden er bygget opp med 47 punkter hvor noen er 
anbefalinger og noen er obligatoriske krav. 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt 
oppgave i kommuner og fylkeskommuner, og 
kontrollutvalget skal påse at det årlig blir gjennomført 
forvaltningsrevisjon. Det skal utarbeides plan for 
forvaltningsrevisjon basert på en overordnet analyse, og 
denne skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget.  

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre 
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 
fylkestingets vedtak og forutsetninger. Forvaltningsrevisjon 
skal ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt 
av kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer.  

Krav til revisor: 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor må oppfylle gitte 
kvalifikasjonskrav. Denne må også sørge for at 
forvaltningsrevisjonen gjennomføres med tilstrekkelig kunnskap om og ferdigheter i relevant metodikk, og 
med tilstrekkelig kunnskap om temaet som revisjonen omhandler.  

Revisor skal være uavhengig og objektiv ved utførelsen av sine oppgaver. Dersom revisor benytter arbeid 
utført av andre, skal revisor sikre at kravene til uavhengighet og objektivitet er oppfylt også for disse.  

Bestilling: 

Forvaltningsrevisjonen må gjennomføres i samsvar med kontrollutvalgets bestilling. Revisor må vurdere 
om kontrollutvalgets bestilling lar seg gjennomføre, om revisor er faglig uavhengig, og dersom det er 
nødvendig må bestillingen avklares med kontrollutvalget.  

Revisjonsdialogen: 

Så tidlig som mulig i prosjektet – og senest før datainnsamlingen starter – skal revisor sende oppstartsbrev 
til kommunedirektøren. Det bør også avholdes oppstartsmøte med kommunedirektøren og reviderte 
enheter hvor det redegjøres for prosjektet og planlagt gjennomføring.  

Hvis det underveis i prosjektet oppstår behov for å endre prosjektets problemstilling(er) eller annet som 
har vesentlig betydning i forhold til bestillingen, skal dette avklares med kontrollutvalget.  

Kommunedirektøren skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten, 
og høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget.  

 

18 http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Diverse_pdf-er/RSK_001_Standard_for_forvaltningsrevisjon_110201.pdf 

Punkt Innhold 

1-5 Innledning  

6-9 Krav til revisor  

10-11 Bestilling  

12-17 Revisjonsdialogen  

18-19 Prosjektplan  

20-21 Problemstilling(er)  

22-25 Revisjonskriterier  

26-30 Metode og data  

31-33 Vurderinger og konklusjoner  

34 Anbefalinger  

35-41 Prosjektrapport  

42-44 Dokumentasjon  

45-47 Kvalitetssikring og kvalitetskontroll  
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Prosjektplan, problemstillinger og revisjonskriterier: 

Det skal utarbeides en skriftlig prosjektplan for hvert prosjekt, med problemstilling(er).  

Med utgangspunkt i bestillingen fra kontrollutvalget må revisor operasjonalisere problemstillingen(e) slik 
at de blir tilstrekkelig konkretisert og avgrenset til å kunne besvares.  

Med utgangspunkt i problemstillingen(e) skal det etableres revisjonskriterier, som skal være begrunnet i, 
og utledet fra, autoritative kilder innenfor det reviderte området. Revisjonskriteriene skal være 
relevante, konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for forvaltningsrevisjonsobjektet innenfor 
den aktuelle tidsperioden.  

Metode og data: 

Revisor må gjennom valg av metode sikre dataenes relevans (gyldighet, validitet) i forhold til 
problemstillingene, og datainnsamlingen må gjennomføres på en måte som sikrer dataenes pålitelighet 
(reliabilitet). Det må innhentes data i tilstrekkelig omfang til å kunne gjøre vurderinger og svare på 
problemstillingene. Ved bruk av intervjuer skal som hovedregel data verifiseres.  

Data som inneholder personopplysninger, må behandles i tråd med lovkrav.  

Vurderinger, konklusjoner og anbefalinger: 

Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller 
tilstand er i tråd med kriteriene. Vurderinger må være objektive og logiske. Revisor skal konkludere i 
forhold til problemstillingene ved å se vurderingene av data opp mot revisjonskriteriene. Dersom det 
avdekkes vesentlige avvik skal disse komme tydelig frem i forvaltningsrevisjonsrapporten.  

Anbefalinger er ikke obligatorisk, men bør gis der dette er hensiktsmessig. Anbefalinger må aldri 
formuleres som pålegg til administrasjonen, og det bør utvises varsomhet med å foreslå detaljerte 
løsninger.  

Prosjektrapporten: 

Det skal skrives rapport til hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt. Rapporten bør utformes så leservennlig 
som mulig.  

Rapporten skal vise sammenhengen ("den røde tråden") mellom problemstillinger, revisjonskriterier, 
innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger. Praksis eller tilstand innen det 
reviderte området må beskrives i et omfang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors vurderinger og 
konklusjoner.  

Dokumentasjon: 

Forvaltningsrevisjon skal dokumenteres på en måte som er tilstrekkelig til å gi en totalforståelse av 
utførelsen av prosjektet, og til å underbygge revisors vurderinger og konklusjoner. Forhold som tilsier at 
det kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt.  

Dokumentasjon (revisjonsbevis) skal oppbevares i tråd med lovkrav.  

Kvalitetssikring og kvalitetskontroll  

Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres, for å sikre nødvendig faglig og metodisk kvalitet i 
undersøkelse og rapport, samt at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, 
data, vurderinger og konklusjoner.  
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Revisjonsenheten må dokumentere at det er system for kvalitetskontroll.  
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Vedlegg 3 – Metode 
Prinsipper for metodebruk i forvaltningsrevisjon følger av "RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon"19 
som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Denne bygger i stor grad på 
samfunnsvitenskapelig metode om etterprøvbarhet av funn, og rettslige prinsipper om at revidert enhet 
skal kunne få frem sitt syn (kontradiksjon) ut fra vår gjennomgang og vurdering av område vi ser på.  

Sett i lys av en forvaltningsrevisjons begrensede ressursramme, samt hensiktsmessigheten i forhold til 
dens formål, er dokumentasjonen og sikring av denne ikke så omfattende som kravene som settes til 
vitenskapen og domstolene. Ut fra en vitenskapelig og filosofisk side er det ingen 
informasjon/dokumentasjon som er helt objektiv eller kilde som er 100% pålitelig.  

I forvaltningsrevisjon tilstreber vi at vurderinger og anbefalinger skal gjøres på et objektivt og 
etterprøvbart grunnlag. Ofte er problemstillingene i en forvaltningsrevisjon mer lukkede og definerte enn 
forskning og etterforskning. Dette påvirker også våre valg av metode. En av hovedhensiktene med 
forvaltningsrevisjon er å få til læring og endring om det vurderes behov for dette. Ofte vil dette også skje 
gjennom prosessen når vi gjennomfører en forvaltningsrevisjon. Ved at det settes fokus på et tema 
og/eller område, vil ofte den reviderte selv se behov for endring.  

Det å pålegge endring er en politisk prosess som er gjenstand for saksbehandling. Av den grunn vil ikke 
våre vurderinger få direkte virkning for å sette i gang endringsprosesser. Gjennom å fremme vurderinger, 
og eventuelt anbefalinger, som er relevante for problemstillingene søker vi å bidra til utvikling i den 
reviderte enhet. 

I prosjekter kan vi benytte oss av kvalitative og kvantitative metoder20. Kvalitativ metode vektlegger 
forståelse og analyse av sammenhenger i en prosess hos den enkelte. De er viktige for å utvikle bedre 
forståelse av individer, i forhold til for eksempel motivasjon, følelser, holdninger, kognitive prosesser. 
Kvantitativ metode består av opptelling av fenomener eller kjennetegn ved en gruppe individer. Det 
brukes for å analysere et stort antall enheter, som for eksempel land, personer eller bedrifter. Kvalitative 
og kvantitative metoder er supplerende metoder som ikke kan erstatte hverandre. 

I denne revisjonen har vi i hovedsak benyttet følgende metode: 

 Dokumentanalyse 
 Samtaler/intervju  

 

Dokumentanalyse 

Dokumentanalyse består av å hente informasjon fra planer, rapporter, rutiner, vedtak, referater og 
lignende.  

Styrkene ved dokumentanalyse er at informasjonen er skriftlig, og i mange tilfeller har flere personer 
vært involvert i utarbeidelsen av den. Er dokumentasjonen utarbeidet av den reviderte kan den antas å ha 
stor grad av pålitelighet. Er dokumentasjonen utarbeidet av, eller på vegne av, noen med en 
saksinteresse, er det grunn til å være mer forsiktig i bruken av dem.  

Dokumentanalyse er ofte hensiktsmessig i forvaltningsrevisjon, siden det ofte finnes mange dokumenter 
med relevante data for våre undersøkelser. Svakheten er at dokumentanalyse i seg selv bare fanger opp 
det som er skriftlig dokumentert. For å motvirke dette vil dokumentanalyse ofte benyttes i kombinasjon 
med andre metoder. 

 

19 Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 
20 Store norske leksikon – https://snl.no/kvalitativ_metode og https://snl.no/kvantitativ_metode 
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Samtaler / intervju  

Samtaler og intervju egner seg godt til å undersøke åpne, beskrivende problemstillinger, og særlig der det 
er begrenset med skriftlig informasjon/dokumentasjon.  

Utfordringer er å vurdere om det i tilstrekkelig grad gir et helhetlig og «korrekt» bilde av virkeligheten. 
Utvalgets størrelse og hvordan man velger ut hvem som skal intervjues vil ha betydning for påliteligheten.  

Ved gjennomføring av intervjuer skal det føres referat fra samtalen, og de som er intervjuet skal i ettertid 
verifisere at referatet gir en riktig fremstilling av deres syn på et tema og/eller område.  
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Vedlegg 4 – Utledning av revisjonskriterier 
HMS 

I arbeidsmiljøloven framgår det at arbeidsgiver skal sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og 
sikkerhet blir ivaretatt. Arbeidsgiver skal sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres 
tillitsvalgte, jf. aml § 3-1.  

Det framgår i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) at den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det er innføres og 

utøves internkontroll i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres 

representanter. Arbeidstakerne skal medvirke med innføring og utøvelse av internkontroll, jf. 

Internkontrollforskriften § 4.  

Internkontrollforskriften har satt krav til det systematiske helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet. 

Internkontroll innebærer at kommunen skal kartlegge farer og problemer. På bakgrunn av dette vurdere 

risiko og utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Det skal iverksettes rutiner 

for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller som er i medhold til HMS-

lovgivningen. Internkontroll innebærer at virksomheten skal foreta systematisk overvåking og 

gjennomgang av internkontrollen for sikre at den fungerer som forutsatt, jf. Internkontrollforskriften § 5.  

Kommuneloven § 25-1 bokstav c fastslår at internkontrollen skal sikre at avvik og risiko for avvik avdekkes, 
og at avvik og risiko for avvik som er avdekket, følges opp. Dette er kommunedirektørens oppfølgingsplikt. 
Både konstaterte avvik og risiko for avvik skal følges opp. Allerede oppståtte feil skal korrigeres. Samtidig 
må kommunedirektøren forebygge at feil oppstår. Kommunedirektøren må skaffe oversikt over områder i 
kommunen hvor det er fare for manglende etterlevelse av lover og forskrifter, og sette inn relevante 
forebyggende og risikoreduserende tiltak for å hindre og forebygge regelbrudd. Kommunedirektøren 
vurderer og beslutter hva som konkret skal gjøres for å avdekke avvik og risiko for avvik, og på hvilken 
måte oppfølgingen av avvik og risiko for avvik skal gjøres. 

 

Arbeidsmiljøloven 

Varsling 

§ 2 A-1.Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten 

(1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Innleid 
arbeidstaker har også rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten til innleier. 

(2) Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer 
i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for eksempel forhold som 
kan innebære 

a) fare for liv eller helse 

b) fare for klima eller miljø 

c) korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet 
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d) myndighetsmisbruk 

e) uforsvarlig arbeidsmiljø 

f) brudd på personopplysningssikkerheten. 

 

§ 2 A-2.Fremgangsmåte ved varsling 

(1) Arbeidstaker kan alltid varsle internt 

a) til arbeidsgiver eller en representant for arbeidsgiver 

b) i samsvar med virksomhetens rutiner for varsling 

c) i samsvar med varslingsplikt 

d) via verneombud, tillitsvalgt eller advokat. 

(2) Arbeidstaker kan alltid varsle eksternt til en offentlig tilsynsmyndighet eller en annen offentlig 
myndighet. 

(3) Arbeidstaker kan varsle eksternt til media eller offentligheten for øvrig dersom 

a) arbeidstaker er i aktsom god tro om innholdet i varselet, 

b) varselet gjelder kritikkverdige forhold som har allmenn interesse, og 

c) arbeidstaker først har varslet internt, eller har grunn til å tro at intern varsling ikke vil være 
hensiktsmessig. 

(4) Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med §§ 2 A-1 og 2 A-2. 

 

§ 2 A-3.Arbeidsgivers aktivitetsplikt ved varsling 

(1) Når det er varslet om kritikkverdige forhold i virksomheten, skal arbeidsgiver sørge for at varselet 
innen rimelig tid blir tilstrekkelig undersøkt. 

(2) Arbeidsgiver skal særlig påse at den som har varslet, har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Dersom det er 
nødvendig, skal arbeidsgiver sørge for tiltak som er egnet til å forebygge gjengjeldelse. 

§ 2 A-4.Forbud mot gjengjeldelse 

(1) Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med §§ 2 A-1 og 2 A-2, er forbudt. Overfor 
innleide arbeidstakere gjelder forbudet både for arbeidsgiver og innleier. 

(2) Med gjengjeldelse menes enhver ugunstig handling, praksis eller unnlatelse som er en følge av eller en 
reaksjon på at arbeidstaker har varslet, for eksempel 

a) trusler, trakassering, usaklig forskjellsbehandling, sosial ekskludering eller annen utilbørlig 
opptreden 
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b) advarsel, endring i arbeidsoppgaver, omplassering eller degradering 

c) suspensjon, oppsigelse, avskjed eller ordensstraff. 

(3) Første ledd gjelder tilsvarende ved gjengjeldelse mot arbeidstaker som gir til kjenne at retten til å 
varsle vil bli brukt, for eksempel ved å fremskaffe opplysninger. 

(4) Dersom arbeidstaker legger frem opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted 
gjengjeldelse, må arbeidsgiver sannsynliggjøre at det likevel ikke har funnet sted slik gjengjeldelse. 

Av helsepersonelloven § 17 framgår det at: helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene 
informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters eller brukeres sikkerhet. Det skal ikke gis 
informasjon om taushetsbelagte opplysninger. 

Oppsigelse 

Kapittel 15. Opphør av arbeidsforhold 
§ 15-1.Drøfting før beslutning om oppsigelse 
Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes 
med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både 
grunnlaget for oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal 
drøftes 
 
§ 15-4.Formkrav ved oppsigelse 
(1) Oppsigelse skal skje skriftlig. 
(2) Oppsigelse fra arbeidsgivers side skal leveres til arbeidstaker personlig eller sendes i rekommandert 
brev til arbeidstakers oppgitte adresse. Oppsigelsen skal anses for å ha funnet sted når den er kommet 
fram til arbeidstaker. Oppsigelsen skal inneholde opplysninger om 
a) arbeidstakers rett til å kreve forhandling og reise søksmål, 
b) retten til å fortsette i stillingen etter bestemmelsene i §§ 17-3, 17-4 og 15-11, 
c) de frister som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og for å fortsette i stillingen, og 
d) hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist. 
 
§ 15-8.Oppsigelsesvern ved sykdom 
(1) Arbeidstaker som helt eller delvis er borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom kan ikke av 
denne grunn sies opp de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte. 
 
§ 15-13.Suspensjon 
(1) Dersom det er grunn til å anta at en arbeidstaker har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre 
avskjed etter § 15-14 og virksomhetens behov tilsier det, kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker å fratre 
arbeidsforholdet mens saken undersøkes. 
(2) Det skal vurderes fortløpende om vilkårene etter første ledd er oppfylt. Dersom dette ikke er tilfelle, 
skal suspensjonen straks oppheves. Suspensjon utover tre måneder må være begrunnet i forholdets 
særlige art. 
(3) Arbeidstaker beholder den lønn vedkommende hadde på suspensjonstidspunktet frem til suspensjonen 
opphører. 
(4) Ved suspensjon gjelder bestemmelsene i §§ 15-1, 15-4 og 15-12 tilsvarende så langt de passer. 
 
§ 15-14.Avskjed 
(1) Arbeidsgiver kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har 
gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. 
(2) Ved avskjed gjelder bestemmelsene i §§ 15-1 og 15-4 tilsvarende. 
(3) Dersom avskjeden er urettmessig, skal retten kjenne den ugyldig etter påstand fra arbeidstaker. I 
særlige tilfeller kan retten likevel, etter påstand fra arbeidsgiver, bestemme at arbeidsforholdet skal 
opphøre dersom den etter avveining av partenes interesser finner at det vil være åpenbart urimelig at 
arbeidsforholdet fortsetter. Retten kan også bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre når den finner at 
vilkårene for saklig oppsigelse er til stede. 
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(4) Arbeidstaker kan kreve erstatning dersom avskjeden er urettmessig. Erstatningen fastsettes i samsvar 
med § 15-12 andre ledd. 
 
 
 
 
 



29/20 Forvaltningsrevisjonsrapport - Arbeidsmiljø ved helseinstitusjoner i Nesodden kommune - 19/00140-7 Forvaltningsrevisjonsrapport - Arbeidsmiljø ved helseinstitusjoner i Nesodden kommune : Arbeidsmiljø ved helseinstitusjoner i Nesodden kommune

 

 

 

 

 

 

  

Viken kommunerevisjon IKS 

Org.nr.: 985 731 098 MVA 

post@vkrevisjon.no  |  vkrevisjon.no  

Hovedkontor - Drammen 

Postadresse: Postboks 4197, 3005 Drammen 

Besøksadresse: Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen 

Avdelingskontor - Hønefoss 

Postadresse: Postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss 

Besøksadresse: Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Avdelingskontor - Ski 

Postadresse: Postboks 173, 1401 Ski 

Besøksadresse: Parkaksen 7, 1400 Ski 

Vi kan  
kommuner 



30/20 Kommunens rutiner og praksis for tildeling av boliger - Kommunedirektørens tilbakemelding - 20/00036-5 Kommunens rutiner og praksis for tildeling av boliger - Kommunedirektørens tilbakemelding : Kommunens rutiner og praksis for tildeling av boliger - Kommunedirektørens tilbakemelding

KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 30/20 Kommunens rutiner og praksis for tildeling av boliger 
  - Kommunedirektørens tilbakemelding 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00036-5 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilbakemelding til orientering. 

Vedlegg: 
Daglig informasjonssikkerhet Helse og omsorg, Fysisk sikring av lokaler med IKT 
driftsutstyr i kommunale bygg, Informasjonssikkerhet og personvern - 
styringsdokument 2019, saksbehandling av søknader om kommunal bolig, Søknad 
omsorgstjenester revidert 150118, Tilgang med rettigheter i CosDoc 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 21.04.2020 i sak 19/20 Kommunens rutiner og praksis for 
tildeling av boliger følgende: 

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kommunens personverndokument, hvor det fremgår

kommunens rutiner for håndtering av personopplysninger, herunder særskilt kommunens
rutiner og håndtering av helseopplysninger.

Kommunedirektørens tilbakemelding 
Nesodden kommune har i e-post, datert 6.august 2020, gitt tilbakemelding på 
kontrollutvalgets forespørsel. 

Vedlagt følger rutiner, retningslinjer og skjema for følgende: 

 Daglig informasjonssikkerhet Helse og omsorg

 Fysisk sikring av lokaler med IKT driftsutstyr i kommunale bygg

 Informasjonssikkerhet og personvern – Styringsdokument

 Saksbehandling av søknader om kommunal bolig

 Søknad om omsorgstjenester (skjema)

 Tilgang med rettigheter i CosDoc

Ifølge kommunen kreves det helseopplysninger ved søknad om omsorgsbolig. I 
søknadskjema for helsetjenester må søker bekrefte samtykke til innhenting av disse. 

Avslutning 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 
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Nesodden kommune 

PROSEDYRE 
Nesodden / 1 Overordnede og felles dokumenter for Nesodden kommune / 04 Sikkerhet - Informasjonssikkerhet og personvern / 2 
Gjennomførende del / Helse og omsorg - informasjonssikkerhet / Dokumentasjon i elektronisk pasientjournal /  

Daglig informasjonssikkerhet 

 

Formål  

Sikre at alle medarbeidere opptrer på en slik måte i det daglige at de ivaretar god 
informasjonssikkerhet i virksomheten. 

Omfang/Virkeområde  

Alle ansatte i virksomheter som behandler helse- og personopplysninger. 

Ansvar  

Kommunalsjef Helse og omsorg og kommunalsjef skole og oppvekst er ansvarlig for at lover og 
forskrifter følges. 

Virksomhetsledere er ansvarlig for at godkjente prosedyrer foreligger. 

Virksomhetsledere er ansvarlig for å gjøre sine ansatte kjent med prosedyrer, lover og forskrifter. 

Ansatte som behandler helse- og personopplysninger har ansvar for å følge godkjente prosedyrer. 

Aktivitet/beskrivelse  

Retningslinjer for behandling av helse- og personopplysninger (Faktaark 27) 

- Uskrift med helse- og personopplysninger skal kun skrives ut på skriver som står i lukket 
område. Alternativt kan skriver sikres med for eksempel PIN-kode eller kort 

- Utskrift med helse- og personopplysninger skal ikke forbli uavhentet på skriver 

- Medarbeider må ivareta generell orden og sikkerhet på eget kontor (låse ned papirer med helse- 
og personopplysninger mv.) 

- Det skal ikke være innsyn til skjermer eller papirer som inneholder helse- og 
personopplysninger 
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- Papir med helse- og personopplysninger skal oppbevares slik at uvedkommende ikke får tilgang 
til opplysningene. Det anbefales å benytte låsbart skap for oppbevaring 

- Papir med helse- og personopplysninger som skal kastes skal makuleres 

Retningslinjer for bruk av IKT-utstyr 

- Skjermbeskytter m/passord skal brukes på PC uten tilsyn (for eksempel i vaktrom) 

- Installasjon av programvare skal kun skje etter godkjenning av IKT-avdelingen 

- Antivirusprogramvare skal være installert og aktivert på PC hvor det lagres og behandles helse- 
personopplysninger. Tilsvarende skal brannmur være installert og aktivert på PC og/eller 
datanettverk med tilgang til Internett 

- Passord og sikkerhetskoder for elektronisk ID skal ikke skrives ned eller oppbevares på en slik 
måte at det kan gjøres tilgjengelig for uvedkommende 

- Autorisert bruker av informasjonssystemet skal ikke søke etter annen informasjon enn det 
brukeren er autorisert for og har behov for i den aktuelle arbeidssituasjonen 

Alle medarbeidere skal være observante på ukjente personer som ferdes i områder hvor det 
behandles helse- og personopplysninger 

- Alle medarbeidere skal rapportere avvik og melde fra om hendelser som kan ha en uheldig 
virkning på informasjonssikkerheten 

- Ledere med personalansvar skal informere ansatte om reglene for informasjonssikkerhet 

Bilder og illustrasjoner  

0 bilder tilknyttet 

 

Vedlegg  

Kompetanse og utstyr  

Hjemmel  

Helseregisterloven 

Forskrift om pasientjournal 

Referanser  

Vurdering av risiko - håndtering av avvik  
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Nesodden kommune 

PROSEDYRE 
Nesodden / 1 Overordnede og felles dokumenter for Nesodden kommune / 04 Sikkerhet - Informasjonssikkerhet og personvern / 2 
Gjennomførende del /  

Fysisk sikring av lokaler med IKT 
driftsutstyr i kommunale bygg 

 

Formål  
Hindrer uautorisert adgang til utstyr benyttet for behandling av personopplysninger og med 
betydning for informasjonssikkerheten. 

Omfang/Virkeområde  
Alle ansatte i Nesodden kommune. 

Ansvar  

 Kommunedirektøren har det overordnede ansvar. 
 Systemeier av adgangskontrollsystemer er ansvarlig for å melde til Datatilsynet. 
 Leder for sikkerhetsutvalget har ansvar for å føre tilsyn med at sikringstiltak er utarbeidet 

og rapportere til Datatilsynet. 
 IKT-sjef er ansvarlig for tildeling av autorisasjon og at sikringstiltak er kjent og følges. 
 Virksomhet Eiendom er nøkkelansvarlig i kommunen. 
 Leder med personalansvar er ansvarlig for å gjøre prosedyrer kjent og påse at de følges. 

Aktivitet/beskrivelse  

Virksomheten skal sørge for at lokaler og utstyr den benytter er forsvarlig sikret, med spesiell vekt 
på de rom hvor det er plassert utstyr benyttet for behandling av sensitive personopplysninger, 
eller for sikring av slike (eksempelvis tjenermaskin, kommunikasjons- og nettverksenheter). 

  

Adgang til lokaler og utstyr hvor personopplysninger behandles skal kontrolleres. Det gjelder 
spesielle sikringstiltak der hvor det behandles sensitive personopplysninger eller der man har 
informasjon om sikring av slike opplysninger. 

  

Denne sikringen gjennomføres ved bruk av adgangskontroll til lokaler eller bruk av spesielle 
sikringsmekanismer knyttet til bruk av selve utstyret. 
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 IKT kontorer, låst med adgangskontroll. 
 Datarom, låst med adgangskontroll. 
 UPS rom, låst med adgangskontroll. 
 Nettverksrom EF, HF, låst med adgangskontroll. 

  

Ved bruk av områdesikring med adgangskontroll der sensitive personopplysninger behandles, 
skal det kontrolleres at kun autorisert personell har selvstendig adgang til disse. Dette innebærer 
følgende: 

  

 Områder der sensitive personopplysninger behandles skal være sikret med 
adgangskontrollsystem. 
  

 Før nøkkelansvarlig tildeler den enkelte nøkler og koder for adgang, skal skriftlig 
autorisasjon fra IKT-sjef foreligge. 

 Tildelte adgangsrettigheter skal begrenses til det som er nødvendig ut fra tjenstlig behov, 
og skal alltid fjernes når arbeidsforholdet opphører. 
  

 Besøkende skal alltid følges av medarbeider som er autorisert for adgang til området, og 
skal aldri etterlates alene i slike områder. 

Bilder og illustrasjoner  

0 bilder tilknyttet 

 

Vedlegg  
Autorisasjon til adgangssoner i Tangenten, skjemaSikkerhet i Tangenten. Autorisasjon til  

adgangssoner Utstedelse av nøkkelbrikke for tilsatte i Tangenten, tildeling og sletting  

Kompetanse og utstyr  
God kjennskap til sikkerhetsbestemmelsene i Personopplysningsloven (§§2-2 til 2-16) 

Hjemmel  

Personopplysningsloven, GDPR, Art. 32.1 Sikkerhet ved behandlingen 
Norm for informasjonssikkerhet i Helse- og sosialsektoren, Normen 

Referanser  

Vurdering av risiko - håndtering av avvik  

Låsesystemer og adgangskort. 
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Sammen skaper vi det gode livet 
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1. Innledning 

 
Informasjonssikkerhet og personvern i Nesodden kommune er kommunens styrende dokument som 

skal være retningsgivende for all behandling av personopplysninger. Dokumentet skal sikre at 

prosedyrer for informasjonssikkerhet og personvern er i tråd med identifiserte krav og plikter i 

personopplysningsloven.  

Kommunens styringsdokumenter består av: 

Informasjonssikkerhet og personvern (dette dokument) 

Sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi Nesodden kommune 

Sikkerhetsorganisasjon og ansvar 

IKT-reglement for bruk av IKT-ressurser  

I tillegg til styrende dokumenter er det utarbeidet gjennomførende og kontrollerende prosedyrer 

som beskriver formål, omfang, ansvar, målgruppe og aktiviteter ved hver enkelt prosedyre.  

 

 

Dokumentet Informasjonssikkerhet og personvern i Nesodden kommune skal veilede og påminne 
alle om at sikkerhet ved informasjonsbehandling/behandling av personopplysninger krever 
nøyaktighet, systematikk, respekt og aktsomhet og er regulert i lover, forskrifter og interne 
reglement og prosedyrer.  

Med informasjonssikkerhet menes alle tiltak i Nesodden kommune (NK) som har til hensikt å sikre 
rett informasjon til rette vedkommende til rett tid. Dette omfatter forebyggende tiltak og beredskap 
mot uønskede hendelser og/eller ulovlige handlinger i forbindelse med informasjons-behandling.  

Nesodden kommune er en viktig tjenesteutvikler innen områder som utdanning, tekniske tjenester 
og helse, der informasjonsteknologi blir stadig mer viktig. I kommunen håndteres 
personopplysninger daglig. Mye av dette forekommer ved bruk av digitale verktøy og digitalt utstyr, 
eksempelvis fagsystemer, e-post og Internett. Internett har revolusjonert både måten vi 
kommuniserer på og måten vi utfører hverdagslige gjøremål. Det er derfor svært viktig at de 
datamengdene og den informasjonen vi samler inn og produserer daglig blir håndtert på en trygg og 
sikker måte. Det gjøres ved å opprette verktøy og rammeverk for hvordan personopplysninger skal 
behandles innad i Nesodden kommune for at informasjonen skal vernes mot uautorisert innsyn, er 
tilgjengelig for de som skal ha tilgang til den, ikke gå tapt eller bli utilsiktet endret eller forvrengt. 
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Arbeid med informasjonssikkerhet er et kontinuerlig arbeid. Med informasjonssikkerhet menes alle 
tiltak som har til hensikt å sikre rett informasjon til rette vedkommende til rett tid. Det er en 
lovpålagt plikt å sørge for at personopplysninger som behandles elektronisk, eller oppbevares i 
arkivskap, er tilfredsstillende sikret i samsvar med krav i personopplysningsloven og arkivloven. 

Behandling av personopplysninger er blant annet regulert i:  
Personopplysningsloven §1. Gjennomføring av personvernforordningen. EØS-avtalen vedlegg XI nr. 
5e (forordning (EU) 2016/679) om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 
personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 
95/46/EF (generell personvernforordning) gjelder som lov med de tilpasninger som følger av vedlegg 
XI, protokoll 1 og avtalen for øvrig. 
 

Pasientjournalloven §1. Formålet med loven er at behandlinger av helseopplysninger skal skje på en 
måte som a) gir pasienter og brukere helsehjelp av god kvalitet ved at relevante og nødvendige 
opplysninger på en rask og effektiv måte blir tilgjengelige for helsepersonell, samtidig som vernet mot 
at opplysninger gis til uvedkommende, og b) sikrer pasienters og brukeres personvern, 
pasientsikkerhet og rett til informasjon og medvirkning.  

Arkivlova §6. Arkivansvaret. Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta 
slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid. 

Forvaltningsloven §13. «Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å 
hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får 
vite om: 

1) noens personlige forhold, eller 
2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å 

hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. 

Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, 
sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre 
forhold som må anses som personlige. Kongen kan ellers gi nærmere forskrifter om hvilke 
opplysninger som skal reknes som personlige, om hvilke organer som kan gi privatpersoner 
opplysninger som nevnt i punktumet foran og opplysninger om den enkeltes personlige status for 
øvrig, samt om vilkårene for å gi slike opplysninger. 

Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan 
heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller 
arbeid for andre. 
 

Formål 

Formålet med dokumentet er å sikre at kommunen etterkommer kravene i personopplysningsloven 

av 15.06.2018, personopplysningsforskriften av 15.06.2018 og pasientjournalloven av 20.07.18 når 

det gjelder behandling av personopplysninger og helseopplysninger.  

Dokumentet er bygget opp etter Datatilsynets Veileder for informasjonssikkerhet for kommuner og 

fylker av 15.02.2005, nye temaveiledere fra Datatilsynet og Norm for informasjonssikkerhet helse og 

omsorgstjenesten.  

De fleste bestemmelser i personopplysningsloven og pasientjournalloven er sammenfallende.  
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Dokumentansvar, revisjon og oppdatering 

Dokumentet: Informasjonssikkerhet og personvern i Nesodden kommune og øvrige styrende 

dokumenter for informasjonssikkerhet og personvern plikter kommunedirektøren 

(behandlingsansvarlig) revidere årlig.  

Prosedyrer innenfor den enkelte virksomhet, er virksomhetsleder revisjonsansvarlig for. 

Grunnlag 

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)  

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven). 

Forskrift om behandling av personopplysninger (personopplysningsforskriften) 

Risikovurdering av informasjonssystem (Datatilsynet) 

Norm for informasjonssikkerhet i helse- omsorgs- og sosialsektoren (Normen) 

Veileder Databehandleravtale (Datatilsynet) 

Veileder - internkontroll og informasjonssikkerhet (Datatilsynet) 

Kommunens internkontroll - verktøy for rådmenn (Datatilsynet) 

Oppretting/Endring/Sletter av bruker på nett- elektronisk skjema 

Organisasjonskart Nesodden kommune  

Definisjoner og begrepsforklaringer 

For at ansatte i kommunen som arbeider med informasjonssikkerhet skal ha en ensartet forståelse 

for vesentlige ord og begreper er disse definert og beskrevet. I dette dokumentet er sentrale 

begreper gitt følgende definisjoner:  

Behandlingsansvarlig, GDPR, art. 4.7 

En fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighet, en institusjon eller ethvert annet organ som 

alene eller sammen med andre bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og 

hvilke midler som skal benyttes; når formålet med og midlene for behandlingen er fastsatt i 

unionsretten eller i medlemsstatenes nasjonale rett, kan den behandlingsansvarlige, eller de særlige 

kriteriene for utpeking av vedkommende, fastsettes i unionsretten eller i medlemsstatenes nasjonale 

rett 

Behandling av personopplysninger, GDPR, art. 4.2 

Enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger, enten 

automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning 

eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre 

former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller 

tilintetgjøring 

Databehandler, GDPR, art. 4.8 

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet organ som 

behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige  

DPIA, GDPR, art. 35 

(Data Protection Impact Assessment) Vurdering av personvernkonsekvenser, risikovurdering.  
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Informasjonssikkerhet 

Planlagte og systematiske tiltak som sørger for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til 

konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger.  

Integritet 

At det verken tilsiktet eller utilsiktet skal skje uautoriserte endringer av personopplysninger.  

Internkontroll 

Ledelsens verktøy for å styre aktiviteten i virksomheten slik at driften skjer i overensstemmelse med 

lover og regler. Samtidig er styringssystemet medarbeiderens verktøy for å utføre oppgaver på en 

forsvarlig og sikker måte.  

IT-tjeneste 

Tjenester som leveres av IT slik at systemer skal sikres og fungere etter hensikten.  

Konfidensialitet 

At uvedkommende ikke får tilgang på opplysninger.  

Konfigurasjonsendring 

Med konfigurasjon menes informasjonssystemets utforming inklusive både teknisk utstyr og 

programvare.  

Personopplysning, GDPR, art. 4.1 

Enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person («den registrerte»); en 

identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp 

av en identifikator, f.eks. et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en 

nettidentifikator eller ett eller flere elementer som er spesifikke for nevnte fysiske persons fysiske, 

fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet. 

POF 

Personopplysningsforskriften  

POL  

Personopplysningsloven  

Registrert 

Den som en personopplysning kan knyttes til.  

Samtykke, GDPR, art. 4.11 

Fra den registrerte: enhver frivillig, spesifikk, informert og utvetydig viljesytring fra den registrerte 

der vedkommende ved en erklæring eller en tydelig bekreftelse gir sitt samtykke til behandling av 

personopplysninger som gjelder vedkommende 

Helseopplysning, GDPR, art. 4.15 

Opplysninger om en fysisk persons fysiske eller psykiske helse, herunder om ytelse av helsetjenester, 

som gir informasjon om vedkommendes helsetilstand 

Sensitive personopplysninger, GDPR, art. 9.1 

Personopplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, filosofisk 
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overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, samt behandling av genetiske opplysninger og 

biometriske opplysninger med det formål å entydig identifisere en fysisk person, helseopplysninger 

eller opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering 

Sikker sone  

Med sikker sone menes den delen eller de delene av virksomhetens informasjonssystem som 

behandler personopplysninger, hvor kun autoriserte brukere med tjenstlig behov gis tilgang.  

Tilfredsstillende informasjonssikkerhet, GDPR, art. 32 

At man etablerer sikkerhetstiltak i henhold til besluttet akseptabelt risikonivå og resultatene av en 

risikoanalyse. Risikoanalysen tar utgangspunkt i de personopplysningene som virksomheten 

behandler og behandlingene som utføres  

Tilgjengelighet 

At opplysningene er tilgjengelige når vi trenger dem. 

Kilder: En veiledning om internkontroll og informasjonssikkerhet, Datatilsynet 

            Personopplysningsloven 20.07.2018 

 

2. Sikkerhetsorganisering og ansvarsfordeling 

Loven  

Personopplysningsloven: 
Artikkel 32. Sikkerhet ved behandlingen 
Artikkel 38. Personvernombudets stilling 
Artikkel 39. Personvernombudets oppgaver 

Formål 

Formålet er å sikre at ansvar og myndighet er tydelig plassert i organisasjonen, slik at den enkelte 

kjenner sitt ansvar og sin rolle i forhold til informasjonssikkerhet og personvern.  

Ansvar 

Øverste ansvar for informasjonssikkerheten har kommunedirektøren som behandlingsansvarlig. 

Sikkerhetsorganisasjonen er basert på myndighetsdelegasjonen og skal i minst mulig grad avvike fra 

de øvrige myndighetslinjene. 

Beskrivelse 

Alle ledere er ansvarlig for informasjonssikkerhet og personvern innenfor eget lederområde. Ikt-sjef 

og sikkerhetsansvarlig/personvernombud har egne definerte ansvars- og myndighetsområder. Den 

enkelte ansatte har ansvar for å følge kommunens bestemmelser for å sikre en trygg behandling av 

personopplysninger. Detaljert beskrivelse av organisering av ansvar og oppgaver knyttet til 

informasjonssikkerhet og personvern i alle ledd i kommunen er beskrevet i dokumentet 

Sikkerhetsorganisasjon og ansvar for informasjonssikkerhet og personvern i Nesodden kommune.  

Dokumentreferanse  

Organisasjonskart Nesodden kommune 
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Sikkerhetsorganisasjon i Nesodden kommune  

Sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi i Nesodden kommune 

 

 

3. Sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi 

Loven 

Personopplysningsloven:  

Artikkel 5.f. Prinsipper for behandling av personopplysninger 

Artikkel 32. Sikkerhet ved behandlingen 

Ansvar 

Kommunedirektøren er ansvarlig for å godkjenne kommunens sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi. 

Sikkerhetsansvarlig/personvernombud er ansvarlig for revisjoner og skal fremlegge dokumentet til 

godkjenning for kommunedirektøren. 

Ledere er ansvarlige for at den daglige behandlingen av personopplysninger er i tråd med vedtatte 

mål og strategier. 

Formål 

Behandling av helse- og personopplysninger skal skje på en slik måte at personers grunnleggende 

rettigheter og friheter ikke trues. Kun opplysninger som er nødvendige å samle inn for uttrykkelig 

angitte og spesifikke formål, skal behandles.  

Sikkerhetsmål 

Sikkerhetsmålene beskriver Nesodden kommunes formål med behandling av helse- og 

personopplysninger og de overordnede føringer for virksomhetens bruk av informasjonsteknologi.  

Sentrale sikkerhetsmål er beskrevet i dokumentet Sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi Nesodden 

kommune. 

Sikkerhetsstrategi 

For å oppnå sikkerhetsmålene er det nedfelt strategiske områder for områdene: 

 Ansvar og organisering 

 Dokumentasjon 

 Opplæring 

 Innhenting og forvaltning av helse- og personopplysninger 

 Databehandler 

 Risikovurdering 

 Fysisk sikkerhet 

 Avviksbehandling 

 Sikkerhetsrevisjon 

 Ledelsens gjennomgang 

Sikkerhetsstrategiene er beskrevet i dokumentet Sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi Nesodden 

kommune. 
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Dokumentreferanse 

Sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi Nesodden kommune 

 

4. Behandling av personopplysninger 

Loven  

Forvaltningsloven §13 Taushetsplikt 

Personopplysningsloven: 

§ 5. Barns samtykke i forbindelse med informasjonssamfunnstjenester 

§ 6. Behandling av særlige kategorier av personopplysninger i arbeidsforhold 

§ 8. Behandling av personopplysninger for arkivformål i allmennhetens interesse…. 

§ 9. Behandling av særlige kategorier av personopplysninger uten samtykke for arkivformål …. 

§ 12. Bruk av fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler 

Artikkel 5. Prinsipper for behandling av personopplysninger 

Artikkel 6. Behandlingens lovlighet 

Artikkel 30. Protokoller over behandlingsaktiviteter 

Helsepersonelloven kapittel 8. Dokumentasjonsplikt 

Formål  

Behandling av personopplysninger skal ha et rettslig grunnlag eller basert på samtykke. Behandlingen 
skal skje på en slik måte at tilstrekkelig sikkerhet er ivaretatt. Kommunen skal ha oversikt over alle 
helse- og personregistre i kommunen og sikre at registrene er i samsvar med kravene i 
personopplysningsloven og pasientjournalloven. Dessuten kan oversikten benyttes som underlag ved 
risikovurderinger.  
 

Ansvar  

Virksomhetsleder er ansvarlig for at personopplysninger behandles på en sikker måte i samsvar med 

krav i personopplysningsloven. 

Virksomhetsleder skal inngå avtale med IT som beskriver ansvar og hvordan lagrede opplysninger 

skal sikres, sikkerhetskopiering og krav til gjenoppretting. 

Virksomhetsleder skal ha oversikt over behandlinger i egen virksomhet og melde til 

sikkerhetsansvarlig. 

Sikkerhetsansvarlig skal ha den totale oversikten over behandling av personopplysninger i 

kommunen, basert på oversikt fra den enkelte virksomhet. 

Beskrivelse  

Virksomhetene skal utarbeide og holde oppdatert oversikt over de helse- og personopplysninger som 
behandles i eget område og melde til personvernombudet. Oppdateringen skal foretas ved endringer 
og minimum én gang i året og også omfatte endringer i de lagrede dataene som inneholder helse- og 
personopplysninger.  
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Virksomhetene skal melde alle nye informasjonssystemer og behandlinger til personvernombudet for 
registrering i Arkivplan.no i samsvar med gjeldende prosedyre.  
 
På bakgrunn av meldinger fra virksomhetene utarbeides en protokoll for det enkelte 
informasjonssystem, som danner grunnlag for oversikt over behandlinger av personalopplysninger i 
kommunen. 
 
Alle virksomheter/ fagområder skal melde oversikt over alle dataprogram, informasjonssystemer og 
manuelle registre med lagrede helse- og personopplysninger som benyttes av enheten.  
 
Melding om behandlinger av helse- og personopplysninger skal gi kortfattet informasjon om:  

 hvilke opplysninger som lagres og formålet med behandlingen 

 hjemmelsgrunnlag for å lagre informasjonen   

 klassifikasjon av hvorvidt personopplysningene er sensitive eller ikke  

 teknologiske sikkerhetstiltak med angivelse av sone eller nettverk  

 hvor opplysningene lagres og om de overføres via eksterne media  

 registerets omfang (antall registrerte)  

 sikring av konfidensialitet (inkl. kryptering og sletting)  

 sikring av tilgjengelighet (inkl. sikkerhetskopi/backup og alternativ drift) 

 sikring av integritet (uautorisert eller utilsiktet endring av helse- og personopplysninger, inkl. 
ødeleggende program)  

 sikring av kvalitet i tråd med pasientjournalloven 

 hvem som er systemeier 

 hvem som er databehandler 

 hvem som er systemansvarlig   
 

De 3(4) siste kolonner i skjema for oversikt over personopplysninger skal inneholde en vurdering av 

konfidensialitet, tilgjengelighet, integritet og kvalitet(helseregister) for hvert register. Hver celle i 

disse kolonnene skal minimum inneholde et kryss(x) som viser at registrene er vurdert som 

tilstrekkelig sikret i henhold til personopplysningslovens evt. pasientjournallovens krav. 

Sikring av konfidensialitet  

Bestemmelsen pålegger den behandlingsansvarlige å hindre uautorisert innsyn i helse- og 

personopplysninger. Også informasjon om informasjonssystemet og om sikkerhetstiltak skal sikres 

mot uautorisert tilgang når dette kan få betydning for informasjonssikkerheten. Valg av hvilke 

opplysninger som det skal sikres konfidensialitet for, og hvilke sikkerhetstiltak som må etableres, 

følger av lovbestemmelser og resultatet av risikovurderingen.  

Den behandlingsansvarlige skal ved kryptering eller på annen måte sørge for nødvendig 

konfidensialitet ved overføring av helse- og personopplysninger i offentlige telenett. Reglene for 

kryptering gjelder også for overføring via private datalinjer som er utenfor det området kommunen 

har sikret mot uautorisert adgang. I slike tilfeller skal kryptering velges som nødvendig erstatning for 

konfidensialitetssikring ved fysisk sikring.  

Når konfidensielle opplysninger og fødselsnummer inngår i en forsendelse, skal det ikke være 

tilgjengelig for andre enn mottaker. Opplysningene må derfor sikres når det sendes per brev, i e-post 

eller sms. Når konfidensielle opplysninger og fødselsnummer sendes som post skal det sendes i 

lukket konvolutt. Fødselsnummeret skal ikke være synlig i konvolutt-vinduet eller være skrevet på 

utsiden av konvolutten.  
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Kryptering eller sikring av konfidensielle opplysninger og fødselsnummer er viktig også når 

opplysninger sendes gjennom usikrede nettverk. Kryptering er spesielt viktig når det sendes i e-post 

eller over internett. Alminnelig usikret e-post eller annen ukryptert internettkommunikasjon gir ikke 

tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Fødselsnummer kan i enkelte tilfeller kommuniseres over 

sms, fordi denne kommunikasjonsformen har en viss informasjonssikkerhet. 
 

Personopplysninger skal kun være tilgjengelig for autorisert personell og begrunnet i tjenstlig behov. 

Det er virksomhetsleder som er ansvarlig for å gi autorisasjon til ansatte som skal behandle 

personopplysninger i virksomheten. 

Alle kommunens skrivere skal være sikret med kodeutskrift for å hindre at utskrifter med 

konfidensielt innhold ligger tilgjengelig for uautoriserte personer. Virksomhetsleder er ansvarlig for å 

sikre at prosedyre for daglig informasjonssikkerhet er kjent og følges. 

Alle som ansettes i Nesodden kommune skal informeres om bestemmelsene som omhandler 

taushetsplikt og underskrive kommunens «Taushetserklæring». Brukere av informasjonssystemer 

som behandler personopplysninger skal være kjent med alle prosedyrer som omhandler 

informasjonssikkerhet og som angår deres arbeidsområde og følge disse. Leder er ansvarlig for 

gjennomføring av opplæring og å kontrollere om prosedyrer er kjent og følges. 

Ved avhending av lagringsmedia skal helse- og personopplysninger slettes fullstendig og permanent 

fra lagringsmediet. Det skal ikke være mulig, selv ved bruk av tekniske hjelpemidler, å gjenopprette 

tilgang til opplysningene. Som alternativ til sletting kan det være nødvendig å destruere 

lagringsmediet fysisk. IT kontaktes for nærmere informasjon og bistand med sletting. 

Sikring av tilgjengelighet  

Bestemmelsen pålegger den behandlingsansvarlige å sikre nødvendig innsyn i opplysninger slik at 

behandling av helse- og personopplysninger kan gjennomføres som besluttet. Det skal også sikres 

tilgang til informasjon om informasjonssystemet og om sikkerhetstiltak når dette er nødvendig for 

sikkerhetsarbeidet. Valg av hvilke opplysninger som det skal sikres tilgjengelighet for, og hvilke 

sikkerhetstiltak som må etableres, følger av resultatet av risikovurderingen.  

For helse- og personopplysninger som det skal sikres tilgjengelighet for, må den 

behandlingsansvarlige forberede alternativ behandling for de tilfeller informasjonssystemet ikke er 

tilgjengelig. Alternativ behandling kan gjennomføres ved duplisering av utstyr/program, eller ved 

hjelp av manuelle behandlingsprosedyrer.  

For å sikre en god IT beredskap, skal informasjonssystemer kartlegges med hensyn til kritikalitet: 

 Systemer hvor stopp av tjeneste kan være kritiske, f.eks. livstruende for pasient eller kritisk 

for virksomhetens drift 

 Systemer hvor stopp får alvorlige konsekvenser, f.eks. medfører feilbehandling av pasient, 

betydelig merarbeid, tapt effektivitet, tapte inntekter 

 Systemer hvor stopp kan føre til svekkelse av tillit 

 Systemer hvor lengre stopp kan aksepteres 

 Systemer som ikke prioriteres 
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Systemeier for det enkelte informasjonssystem er ansvarlig for at det er etablert prosedyrer for 

manuell behandling når informasjonssystemet er ute av drift, herunder også tilbakeføring til normal 

drift etter driftsstans. Prosedyrene og tilhørende maler skal være kjent og tilgjengelig for brukerne av 

informasjonssystemet. 

Den behandlingsansvarlige skal sikkerhetskopiere (ta ”backup” av) personopplysningene. Kravet til 

sikkerhetskopiering gjelder også for annen informasjon når dette er nødvendig for 

sikkerhetsarbeidet, eksempelvis for program og innstillinger av program benyttet i sikkerhetstiltak. 

Avtale om lagring og sikkerhetskopiering inngås mellom systemeier og IT. 

Sikring av integritet  

Bestemmelsen pålegger den behandlingsansvarlige å hindre uautorisert eller utilsiktet endring av 

helse- og personopplysninger. Også informasjon om informasjonssystemet og om sikkerhetstiltak 

skal sikres mot uautorisert endring når dette er nødvendig for informasjonssikkerheten. Valg av 

hvilke opplysninger som det skal sikres integritet for, og hvilke sikkerhetstiltak som må etableres, 

følger av resultatet av risikovurderingen.  

Kommunen skal sørge for beskyttelse mot ødeleggende program, eksempelvis ”datavirus” eller 

”malicious software”. Slike program kan påvirke integritet for program benyttet for behandling av 

helse- og personopplysninger eller i sikkerhetstiltak, og medføre driftsforstyrrelser og gjøre 

informasjonssystemet utilgjengelig. Det er IT som etablerer nødvendige forebyggende 

sikkerhetstiltak og tiltak for å avdekke sikkerhetstrusler. 

Leder er ansvarlig for å kontrollere det kun er autoriserte som har tilgang til informasjonssystemet og 

at tilgangen er begrunnet i tjenstlig behov. 

Sikring av kvalitet  

Helse- og personopplysninger skal: 

 henføres til rett identifisert person 

 føres i henhold til kodeverket 

 være fullstendige og ajourført i forhold til behandlingen av opplysningene 

 være adekvate, relevante og begrenset til det som er nødvendig for formålene de behandles 

for 

Autorisering 

Autorisasjon til å behandle klassifisert informasjon:  

Status som ansatt gir ikke selvsagt tilgang til alle typer informasjon. Tilgang til helse- og 

personopplysninger skal kun gis til ansatte når de har bruk for slik informasjon i sitt daglige arbeide, 

eller når de skal utføre spesielle oppgaver.  

Informasjon klassifisert Sensitive personopplysninger (særskilte kategorier av personopplysninger) 

skal kun behandles av spesielt autoriserte personer.  

Virksomhetsleder er ansvarlig for å gi autorisasjon til informasjonssystemer og manuelle arkiv for 

ansatte i egen virksomhet og skal ha en oversikt over hvem som er godkjent og for hva (bl.a. kopi av 

autorisasjonsskjema).  
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Dokumentreferanse 

Behandling av personopplysninger og sensitive personopplysninger i Nesodden kommune, prosedyre 
Prosedyre for avhending av utstyr 
Prosedyrer helsenett 
Ros-vurdering ved anskaffelse av datasystem 
Sikkerhetskopi (backup) 
Manuelle prosedyrer når systemet er ute av drift mm 
Kontroll av logg og brukerregister 

 

5. Databehandleravtaler 

Loven 
Personopplysningsloven: 
Artikkel 28. Databehandler 

Formål  

Sikrer at lovkrav ivaretas når kommunen benytter en databehandler til å behandle 

personopplysninger på vegne av kommunen. Dette gjøres gjennom databehandleravtale som er 

rettslig bindende for databehandler. 

Ansvar 

Kommunen, som behandlingsansvarlig, er ansvarlig for at det inngås skriftlig avtale med 

databehandler. 

Kommunalsjef skal signere databehandleravtale. 

Virksomhetsleder skal påse at det inngås databehandleravtale, underskrevet av kommunalsjef, før 

informasjonssystem tas i bruk. 

Beskrivelse  

Kommunen er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som er registrert av kommunen. Det 

gjelder både når opplysningene lagres på egne servere og når de lagres hos en leverandør av 

programvare. Det er lovkrav om at når kommunen velger å la andre lagre personopplysninger for 

kommunen, skal det inngås en skriftlig avtale som sikrer at opplysningene sikres i samsvar med 

lovkrav. 

Databehandleren har et selvstendig ansvar for å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet, for å 

verne personopplysningene som behandles på vegne av behandlingsansvarlige. Databehandleren 

skal bare behandle personopplysninger i tråd med det som er avtalt med den behandlingsansvarlige. 

Databehandleravtalen skal som minimum inneholde: 

 Formålet med behandlingen. Hvis det er flere formål, må det komme tydelig frem 

 Eierforhold til lagrede opplysninger 

 Hvordan personopplysningene skal behandles 

 Hvilke opplysninger som er registrert 

 Hvilke kategorier av personer opplysningene gjelder 

 Regulering av bruk av eventuelle underleverandører 
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 Hvordan den registrertes rettigheter skal ivaretas 

 Beskrive pliktene og rettighetene til den behandlingsansvarlige 

Beskrive databehandlerens forpliktelser: 

 Bare behandle personopplysninger etter skriftlig instruks fra den behandlingsansvarlige 

 Plikt til at autoriserte personer behandler personopplysningene fortrolig 

 Plikt til å ha tilfredsstillende sikkerhetstiltak 

 Bruk av annen databehandler (underleverandør) 

 Bistand til å svare på anmodninger som gjelder de registrertes rettigheter 

 Bistand til den behandlingsansvarlige 

 Avslutning av avtalen 

 Tilgjengeliggjøring av informasjon for den behandlingsansvarlige 

Dokumentreferanse 

Inngåelse av databehandleravtale ved anskaffelse av informasjonssystem, prosedyre 

Databehandleravtale mellom Nesodden kommune og databehandler, sjekkliste 

 

6. Den registrertes rettigheter 

Loven 

Personopplysningsloven:  

§ 16. Unntak fra retten til informasjon og innsyn og plikten til underretning om brudd på 

personopplysningssikkerheten 

§ 17. Unntak fra den registrertes rettigheter ved behandling av personopplysninger for arkivformål i 

allmennhetens interesse…. 

Artikkel 12. Klar og tydelig informasjon, kommunikasjon og nærmere regler om utøvelse av den   

                     registrertes rettigheter 

Artikkel 13. Informasjon som skal gis ved innsamling av personopplysninger fra den registrerte 

Artikkel 14. Informasjon som skal gis dersom personopplysninger ikke er blitt samlet inn fra den  

                     registrerte 

Artikkel 15. Den registrertes rett til innsyn 

Artikkel 16. Rett til retting 

Artikkel 17. Rett til sletting («rett til å bli glemt») 

Artikkel 18. Rett til begrensning av behandling 

Artikkel 19. Underretningsplikt i forbindelse med retting eller sletting av personopplysninger eller 

                     begrensning av behandling 

Artikkel 20. Rett til dataportabilitet 

Artikkel 21. Rett til å protestere 

Formål  

Formålet er å sikre at kommunen opplyser den registrerte om rettigheter, og har prosedyrer som 

ivaretar den registrertes rettigheter i samsvar med bestemmelser i personopplysningsloven.  
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Ansvar 

Virksomhetsleder er ansvarlig for at det foreligger oppdaterte prosedyrer som sikrer at den 

registrertes rettigheter ivaretas. 

Leder for den enkelte tjeneste er ansvarlig for at ansatte som behandler personopplysninger er kjent 

med prosedyrer som sikrer at den registrertes rettigheter ivaretas. Leder er ansvarlig for at 

prosedyrene følges i det daglige arbeidet. 

Beskrivelse  

Informasjon om behandling av personopplysninger: 

De registrerte har krav på informasjon om hvordan virksomheten behandler personopplysninger. 

Informasjon skal gis slik at registrerte forstår hvordan personopplysningene blir behandlet, hvilke 

konsekvenser behandlingen kan ha, hvilke rettigheter han/hun har og hvordan disse rettighetene kan 

tas i bruk. 

Følgende informasjon skal gis: 

 identiteten og kontaktopplysningene til den behandlingsansvarlige og eventuelt den 

behandlingsansvarliges representant 

 kontaktopplysningene til personvernombudet 

 formålene med den tiltenkte behandlingen av personopplysningene samt det rettslige 

grunnlaget for behandlingen 

 hvilke legitime interesser den behandlingsansvarlige eller en tredjepart har dersom 

behandlingen er basert på interesseavveining 

 mottakere av personopplysninger eller kategorier av slike mottakere 

 informasjon om hvem personopplysningene kan bli delt med 

 det som kreves av informasjon for at den registrerte skal vite om opplysningene er 

tilstrekkelig beskyttet eller ikke 

 hvor lenge personopplysningene vil bli lagret 

 den registrertes rettigheter 

Rett til innsyn: 

Når den registrerte ber om innsyn, skal vedkommende få vite om virksomheten behandler 

personopplysninger om han eller henne. Hvis det er tilfelle, skal den registrerte få tilgang til egne 

personopplysninger. Den registrerte har rett til innsyn i hvilke personopplysninger virksomheten har 

lagret. Innsyn skal gis uten ugrunnet opphold og normalt senest innen en måned. 

Rett til retting 

Den registrerte har rett til å få korrigert personopplysninger som er feil eller unøyaktige. Retting skal 

utføres uten ugrunnet opphold og normalt senest innen en måned. 

Rett til sletting 

I enkelte tilfeller kan den registrerte kreve at personopplysninger om han eller hun skal slettes. 

Sletting kan skje når: 

 opplysningene ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet med behandlingen 
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 samtykket til behandling er trukket tilbake og det ikke finnes annet rettslig grunnlag for 

behandlingen 

 den registrerte benytter retten til å protestere mot bruk av personopplysninger 

 opplysningene er samlet inn i forbindelse med informasjonssamfunnstjenester rettet mot 

barn, eks en mindreårig som har bruket en digital tjeneste, som sosiale medier. 

 opplysningene er behandlet på en måte som er ulovlig 

 virksomheten har sletteplikt etter loven 

Sletting skal utføres uten ugrunnet opphold og normalt senest innen en måned. 

Sletting kan ikke skje når videre behandling er nødvendig for: 

 å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet 

 at den behandlingsansvarlige skal oppfylle en rettslig forpliktelse, lagringsplikt 

 å utføre en oppgave i samfunnets interesse eller for å utøve offentlig myndighet som den 

behandlingsansvarlige er pålagt 

 allmenhetens interesse knyttet til folkehelse 

 arkivformål i allmenhetens interesse, vitenskapelig eller historisk forskning eller statistiske 

formål 

 visse typer bruk innen helsetjenesten 

 

Rett til begrensning 

Den registrerte kan ha rett til å kreve begrensning av behandling av egne personopplysninger. Dette 

innebærer at opplysningene ikke kan brukes til noe uten samtykke, bare lagres. 

Unntatt dersom virksomheten trenger opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et 

rettskrav eller for å verne en annen persons rettigheter. Det kan også være nødvendig å behandle 

personopplysningene for viktige, allmenne interesser, hjemlet i lov. 

Rett til dataportabilitet 

Den registrerte har rett til å motta personopplysninger om seg selv og i et maskinlesbart format. 

Retten innebærer også overføring av opplysningene til en annen behandlingsansvarlig, hvis ikke 

andre forhold er til hinder for at denne retten kan utøves. 

Rett til å protestere 

Den registrerte kan protestere mot behandling når personopplysningene skal benyttes til profilering, 

direkte markedsføring og i noen tilfeller vitenskapelig eller historisk forskning. Retten til å protestere 

skal være knyttet til vedkommendes særlige situasjon. 

Dokumentreferanse 

Samtykke til innhenting og deling av personopplysninger, prosedyre 

Informasjon til tjenestemottaker eller pårørende om kommunens behandling av personopplysninger, 

prosedyre 

Håndtering av krav om innsyn, retting og sletting av personopplysninger, prosedyre 

Overordnede føringer for sletting av personopplysninger etter avsluttet tjeneste, prosedyre    

 



30/20 Kommunens rutiner og praksis for tildeling av boliger - Kommunedirektørens tilbakemelding - 20/00036-5 Kommunens rutiner og praksis for tildeling av boliger - Kommunedirektørens tilbakemelding : Informasjonssikkerhet og personvern - styringsdokument 2019

Informasjonssikkerhet og personvern i Nesodden kommune 
styrende del 
 

19 

7. Risikovurdering (DPIA) 

Loven  

Personopplysningsloven: 

Artikkel 5. Prinsipper for behandling av personopplysninger 

Artikkel 6. Behandlingens lovlighet 

Artikkel 9. Behandling av særlige kategorier av personopplysninger 

Artikkel 32. Sikkerhet ved behandlingen 

Artikkel 35. Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) 

Formål  

Formålet med risikovurdering av personvernkonsekvenser er å undersøke hvorvidt behandlingen 

medfører en høy risiko for den registrertes rettigheter og friheter og om den risiko som avdekkes er 

innenfor de akseptkriterier kommunen har fastlagt.  

Ansvar  

Virksomhetsleder er ansvarlig for gjennomføring av risikovurdering der det er påkrevet før ny 

behandling av personopplysninger iverksettes.  

Virksomhetsleder skal rådføre seg med personvernombud i forbindelse med vurdering av 

personvernkonsekvenser. 

Resultat fra vurderingen rapporteres til sikkerhetsansvarlig/personvernombud for kontroll.  

Beskrivelse  

En vurdering av personvernkonsekvenser er en prosess som skal beskrive behandlingen av 

personopplysninger, og vurdere om den er nødvendig og proporsjonal. Den skal også bidra til å 

håndtere risikoene behandlingen medfører for enkeltpersoners rettigheter og friheter ved å vurdere 

dem og fastlegge risikoreduserende tiltak. 

Vurderingen er et viktig verktøy for forsvarlighet og dokumentasjon på at det er gjort tilstrekkelige 

tiltak for å sikre at regelverket overholdes. Det skal alltid gjennomføres risikovurdering ved 

anskaffelse av informasjonssystem som skal behandle personopplysninger. Ved manglende 

gjennomføring av vurdering av personvernkonsekvenser kan Datatilsynet pålegge sanksjoner. 

Datatilsynet har utarbeidet en liste over hvilke behandlingsaktiviteter som alltid krever at det 

gjennomføres en DPIA og liste over hvilke behandlinger som ikke krever DPIA. 

Kommunen skal utføre risikovurdering med formål å få en oversikt over hvilken risiko virksomheten 

er utsatt for med eksisterende løsning. Det er viktig å få frem hvilke trusler som er mest sannsynlige å 

kunne inntre, og derigjennom hvor effektive sikkerhetstiltakene er, samt hvilken skade truslene kan 

påføre virksomheten og den enkelte. Risikovurderingen skal identifisere områder som kan medføre 

utilsiktet eller uautorisert tilgang, endring, sletting, tap eller utlevering av personopplysninger. 

Ny risikovurdering skal gjennomføres ved endringer som har betydning for informasjonssikkerheten. 

Grundighet/omfang av risikovurderingen bestemmes ut fra den enkelte situasjon som skal vurderes.  

Eksempler på forhold som kan kreve ny risikovurdering:  



30/20 Kommunens rutiner og praksis for tildeling av boliger - Kommunedirektørens tilbakemelding - 20/00036-5 Kommunens rutiner og praksis for tildeling av boliger - Kommunedirektørens tilbakemelding : Informasjonssikkerhet og personvern - styringsdokument 2019

Informasjonssikkerhet og personvern i Nesodden kommune 
styrende del 
 

20 

 Endring i klassifikasjon av opplysningene  

 Organisasjonsendringer  

 Tekniske og bygningsmessige endringer  

 Endret konfigurasjon  

 Ekstern overføring av nye typer opplysninger  
 Nye partnere eller leverandører  

 

Risikovurderinger skal gi følgende resultat:  

 Oversikt over identifiserte trusler  

 Angivelse av sannsynlighet for at en uønsket hendelse kan inntreffe  

 Angivelse av konsekvenser av en uønsket hendelse  

 Resultat fra vurderingene av sikkerhetstiltakenes effekt i forhold til risiko  

 
En personkonsekvensvurdering kan gjenbrukes til lignende behandlinger. 

Dokumentreferanse 

Risiko- og sårbarhetsvurdering, informasjonssikkerhet, mal  

Metode for gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse 

Risiko- og sårbarhetsvurdering før anskaffelse av datasystem, prosedyre 

Datatilsynets veileder: Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) 

 

8. Avviksbehandling  

Loven  

Personopplysningsloven: 

Artikkel 24. Den behandlingsansvarliges ansvar 

Artikkel 32. Sikkerhet ved behandlingen 

Artikkel 33. Melding til tilsynsmyndigheten om brudd på personopplysningssikkerheten 

Artikkel 34. Underretning av den registrerte om brudd på personopplysningssikkerheten 

Formål  

Formålet med avviksbehandling er å bringe avviket til opphør, gjenopprette normal tilstand, og 

hindre gjentagelse. Dersom det ikke er samsvar mellom fastlagte prosedyrer og hvordan 

informasjonssystemet faktisk benyttes, skal resultatet fra avviksbehandling benyttes som grunnlag 

ved gjennomgang og revisjon av de aktuelle prosedyrer. 

Ansvar  
Den enkelte medarbeider er ansvarlig for å melde avvik i kvalitetssystemet.   

Melders nærmeste leder er ansvarlig for å behandle avvik og informere personvernombudet dersom 

bruddet utgjør en risiko for registrertes rettigheter og friheter. 

Personvernombudet er ansvarlig for å melde avvik til Datatilsynet. 

Beskrivelse  
Dersom informasjonssystemet benyttes i strid med fastlagte prosedyrer, ved brudd på 

informasjonssikkerhet, samt mistanke om sikkerhetsbrudd, skal kommunen iverksette 

avviksbehandling.  Kommunens elektroniske avvikssystem og avviksprosedyre skal benyttes.  
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Eksempler på situasjoner som gjør det nødvendig å iverksette avviks-behandling:  

 ved utilsiktet utlevering av helse- og personopplysninger, eller ved mistanke om slik 
utlevering 

 når medarbeidere benytter informasjonssystemet uten autorisasjon  

 når medarbeidere benytter informasjonssystemet uten den opplæring som er forutsatt  

 ved feil i utstyr eller program som kan ha innvirkning på informasjonssikkerheten eller driften 
av informasjonssystemet  

 når et datasystem er nede over tid (kortvarige nedetider meldes ikke)  
 

For de tilfeller der avviksbehandlingen har avdekket uautorisert utlevering av helse- og 

personopplysninger hvor konfidensialitet er nødvendig, skal Datatilsynet meddeles resultatet fra 

avviksbehandlingen. 

Dokumentreferanse 

Melding og behandling av avvik i kvalitetssystemet, overordnet prosedyre 

Håndtering av uautorisert utlevering av helse- og personopplysninger 

Melding av avvik på personopplysningsloven til Datatilsynet, prosedyre 

 

9. Internkontroll 

Loven  
Personopplysningsloven: 

Artikkel 5. Prinsipper for behandling av personopplysninger 

Artikkel 24. Den behandlingsansvarliges ansvar 

Artikkel 32. Sikkerhet ved behandlingen 

Formål 

Sikrer at kommunen har kontrolltiltak på informasjonssikkerhet som er i samsvar med lovkrav og at 
hensikten med å avdekke om informasjonssikkerheten er tilstrekkelig ivaretatt og i tråd med 
kommunens sikkerhetsmål. 

Ansvar 

Kommunedirektøren er ansvarlig for at det er etablert systematisk internkontroll på 
informasjonssikkerhet. 
Virksomhetsledere er ansvarlig for gjennomføring av sikkerhetsrevisjon og kontrollaktiviteter i egen 
virksomhet. 

Beskrivelse 

Internkontroll av informasjonssikkerheten i kommunen har to hensikter. Den ene er å sikre at krav i 

personopplysningsloven innfris og den andre er å sikre kvaliteten på behandlingen av 

personopplysninger.  

Internkontrollen er dokumentert i Kvalitetssystemet og er organisert i tre deler: 

1. Styrende del: Består av overordnede styrende dokumenter og dokumenter rettet mot 

ledelsen. 
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2. Gjennomførende del: Består av dokumenter knyttet daglig drift i tjenesteområde i 

virksomhetene, herunder resultat av risiko- og sårbarhetsvurderinger. 

3. Kontrollerende del: Inneholder beskrivelse av internkontrollaktiviteter. 

Kommunedirektøren med Sikkerhetsutvalg godkjenner styringssystem for informasjonssikkerhet og 
personvern og gjennomfører ledelsens gjennomgang basert på dokumentasjon av 
sikkerhetsrevisjoner og ulike internkontrollaktiviteter i virksomhetene, samt avvik og 
avviksbehandlingen på overordnet nivå. 

Resultat av internkontrollen skal gi ledelsen kunnskap om: 

 etablerte prosedyrer følges og fungerer etter hensikten 

 bedre ivaretagelse av de registrertes rettigheter 

 bedre informasjonssikkerhet, informasjonskvalitet, og effektiviseringsgevinst 

 ansatte har tilstrekkelig kompetanse 

 endringer i risikobildet 

 kontrolltiltakene er tilstrekkelige 

 kontrolltiltakene gjennomføres systematisk  

 helse- og personopplysninger behandles på en trygg måte i samsvar med lovkrav 

 at avvik blir oppdaget og håndtert 

 

Dokumentreferanse 

Plan for internt tilsyn på informasjonssikkerhet i Nesodden kommune 

Gjennomføring av internt tilsyn på informasjonssikkerhet 

Kontroll – registrering og kontroll av autorisert og uautorisert bruk av informasjonssystemer 

Kontroll av tilgang til fagsystemer 

Melding og behandling av avvik i Kvalitetssystemet, overordnet 

Sikkerhetsrevisjon i Nesodden kommune 

 
 

10. Sikkerhetsrevisjon 

Loven  

Personopplysningsloven: 

Artikkel 5. Prinsipper for behandling av personopplysninger 

Artikkel 6. Behandlingens lovlighet 

Artikkel 9. Behandling av særlige kategorier av personopplysninger 

Artikkel 24. Den behandlingsansvarliges ansvar 

Artikkel 32. Sikkerhet ved behandlingen 

Artikkel 35. Vurdering av personvernkonsekvenser 

Formål  

Formålet med sikkerhetsrevisjon er å sikre at besluttet sikkerhetsmål, -strategi, organisering og 

prosedyrer knyttet til informasjonssikkerhet etterleves i alle virksomheter.  
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Ansvar  

Virksomhetsleder har ansvar for iverksetting av sikkerhetsrevisjon i egen virksomhet. Resultat fra 

sikkerhetsrevisjon rapporteres kommunedirektøren ved sikkerhetsansvarlig. Eventuelle avvik 

avdekket i sikkerhetsrevisjon, behandles i samsvar med kommunens avvikssystem.  

Sikkerhetsansvarlig mottar rapport fra virksomhetene etter gjennomført sikkerhetsrevisjon i 

forbindelse med kommunens interne kvalitetsrevisjoner. 

Beskrivelse  

Sikkerhetsrevisjon skal gjennomføres jevnlig slik at alle deler av kommunen kontrolleres. I Nesodden 

kommune gjennomføres sikkerhetsrevisjonen som en del av kommunens interne kvalitetsrevisjon. 

Sikkerhetsansvarlig skal periodisk foreta sikkerhetskontroller i tillegg.  

Ved gjennomføring av kontrollen skal bl.a. følgende elementer gjennomgås:  

 virksomhetens oversikt over personregistre  

 autorisasjon av arbeidstakerne  

 opplæring av ansatte  

 at prosedyrer følges og fungerer etter hensikten 

 gjennomgang av avvik registrert siden forrige kontroll  

 gjennomgang av logger i informasjonssystemene for å avdekke avvik 

 endringer i lover og forskrifter  

 endringer i behandlinger 

 endringer i trusselbildet som kommer fram i gjennomførte risikovurderinger  

 ny funksjonalitet eller utvidet bruk  

 organisatoriske endringer  

 bygningsmessige endringer  
 

Resultat av virksomhetens sikkerhetsrevisjon danner grunnlag for revisjoner av prosedyrer i 

virksomheten. Rapport fra sikkerhetsrevisjon inngår i underlaget for ledelsens gjennomgang av 

informasjonssystem og informasjonssikkerheten.  

 

11. Ledelsens gjennomgang 

Loven  

Personopplysningsloven: 

Artikkel 5. Prinsipper for behandling av personopplysninger 

Artikkel 6. Behandlingens lovlighet 

Artikkel 9. Behandling av særlige kategorier av personopplysninger 

Artikkel 24. Den behandlingsansvarliges ansvar 

Artikkel 32. Sikkerhet ved behandlingen 

Artikkel 35. Vurdering av personvernkonsekvenser 

Formål  

Oppsummere status for informasjonssikkerhetsarbeidet i kommunen. Sikre at mål, organisering og 

handlingsplan er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Foreta eventuelle revisjoner. Reagere 

og følge opp der det er nødvendig. 
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Ansvar  

Kommunedirektøren er ansvarlig for ledelsens gjennomgang.  

Sikkerhetsansvarlig forbereder grunnlaget for ledelsens gjennomgang.  

Beskrivelse 

Sikkerhetsansvarlig forbereder ledelsens gjennomgang basert på rapporter fra sikkerhetsrevisjon i 

virksomhetene. Gjennomgangen gjøres i kommunens sikkerhetsutvalg. Ledelsens gjennomgang og 

baseres på grunnlag som beskrevet nedenfor. Gjennomgangen bør ende i klare konklusjoner og 

beslutninger, med tydelig ansvar for oppfølging.  

 behov for revisjon av overordnede styringsdokumenter 
 gi tilleggsføringer for internkontroll- og sikkerhetsarbeidet 
 stille og følge opp spesifikke krav til enkelte ledere og enheter 
 vurdere om man skal måle tilstanden på indikatorer over tid 
 vurdere om man skal få gjennomført evalueringer på større eller mindre deler av 

internkontrollen 

Dokumentreferanse:  

Sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi for Nesodden kommune 
Sikkerhetsorganisasjonen i Nesodden kommune 
Sikkerhetsrevisjon med egenkontroll av informasjonssikkerhet og personvern i virksomhetene, 
prosedyre 
Ledelsens gjennomgang av informasjonssikkerhet og personvern, prosedyre 

 

 

12. Konfigurasjon  

Loven  

Personopplysningsloven: 

Artikkel 24. Den behandlingsansvarliges ansvar 

Artikkel 25. Innebygd personvern og personvern som standardinnstilling 

Artikkel 32. Sikkerhet ved behandlingen 

Formål  

Formålet med konfigurasjonskontrollen er å sikre at utstyr og program fungerer sammen som 

forutsatt, samt at kommunen til enhver tid har en oppdatert oversikt over informasjonssystemets 

konfigurasjon, bl.a. til bruk ved risikovurderinger, egenkontroll, ledelsens gjennomgang av 

informasjonssystemet og av informasjonssikkerheten mv.  

Sikre at konfigurasjonsendringer er i samsvar med besluttet sikkerhetsstrategi, og at 

informasjonssystemet fungerer som forutsatt også etter at endringen er gjennomført. 

Ansvar 

IKT-ansvarlige har ansvar for utforming og vedlikehold av konfigurasjonene. Kommunens eksterne 

IKT-partnere kan også gi et viktig bidrag til utformingen av konfigurasjon og vedlikeholde endringer. 

Ved outsourcing eller kommunevertskap (databehandler) av driftstjenester på vegne av kommunen 

skal det finnes egne avtaler som regulerer dette.  
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IKT-ansvarlig skal utarbeide en teknisk beskrivelse av informasjonssystemet, inkludert tegning av den 

IT-tekniske løsningen og komponentliste, som er oppdatert til enhver tid.  

Beskrivelse  

Informasjonssystemet skal konfigureres slik at tilfredsstillende informasjonssikkerhet oppnås. 

Konfigurasjonskontrollen omfatter all programvare, servere, nettverksutstyr, eksterne tilkoblinger 

som kommunen disponerer. Det samme gjelder koblinger mot eksterne partnere. Kun utstyr eller 

program eiet / disponert av kommunen skal inngå i konfigurasjonen. Dette gjelder også utstyr eller 

program benyttet ved fjerntilgang.  

 

Viktige forhold som må komme klart frem er:  

 Brukere skal skilles mht nettverkstilgang for kun å nå opplysninger de er autorisert for. Dette 

løses vanligvis med en intern og en sikret sone hvor sikker sone er skilt fra eksterne nett med 

minimum to sikkerhetsbarrierer  

 All aktivitet skal initieres fra sikker til intern sone (og til eksterne nett)  

 Plassering av servere i sikker og intern sone  

 Tilgang eksterne nett (Internett og andre)  

 Tilgang partnere og leverandører  

 Kontroll med ekstern og intern e-post (eks. viruskontroll)  

 Kontroll med Internett trafikk  

 Ekstern overføring av sensitive personopplysninger  

 Geografiske steder kommunen er plassert  
 

Nesodden kommune har etablert fjerntilgangsløsning for ansatte med tjenstlig behov. Tilgangen er 

underlagt reglement som underskrives av ansatte og leder. 

Videre skal utstyr eller programmer med betydning for informasjonssikkerheten, herunder tekniske 

sikkerhetsbarrierer, dokumenteres. Slik dokumentasjon skal omfatte:  

 navn eller modellbetegnelse, og serienummer eller versjonsnummer  

 sikkerhetsfunksjoner med opplysninger om oppsett/innstilling av utstyr/program  

 når utstyret ble tatt i bruk, eller når utstyret ble tatt ut av bruk  

 opplysninger om vedlikehold, skade, funksjonsfeil, reparasjoner.  
 
 

Dokumentasjon av sikkerhetsløsning skal omfatte de kravene som er inntatt i Datatilsynets 

veiledning for kommuner kapittel 18. 

Den tekniske beskrivelsen med konfigurasjonskart skal kunne framlegges av IKT-ansvarlig ved tilsyn, 

intern kvalitetsrevisjon og kontroll. 

Konfigurasjonsendring  

Endringer i informasjonssystemets konfigurasjon skal utføres planmessig og systematisk. Formålet er 

å sikre at konfigurasjonsendringer er i samsvar med besluttet sikkerhetsstrategi, og at 

informasjonssystemet fungerer som forutsatt også etter at endringen er gjennomført.  

Sentrale elementer ved endring av konfigurasjonen er: 
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 behovs- og kompatibilitetsanalyse  

 risikovurderinger dersom endringen vil kunne få innvirkning på informasjonssikkerheten 

 utprøving og testing 
 

Dokumentreferanse 

Regler for fjerntilgang til kommunale systemer 

 
 

13. Partnere og leverandører  

Loven  

Personopplysningsloven: 

Artikkel 28. Databehandler 

Artikkel 29. Behandling som utføres for den behandlingsansvarlige eller databehandleren 

Artikkel 32. Sikkerhet ved behandlingen 

Artikkel 35. Vurdering av personvernkonsekvenser 

Formål  
Sikre helse- og personopplysninger som en databehandler/leverandør er i besittelse av eller blir 

eksponert for på en slik måte at konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet blir tilfredsstillende 

ivaretatt.  

Ansvar  

Kommunedirektøren er ansvarlig for alle helse- og personopplysninger enten de befinner seg i egne 

lokaler, blir kommunisert eller befinner seg hos databehandler/leverandør.  

Virksomhetsleder er ansvarlig for at avtale er inngått mellom kommunen og alle 
databehandlere/leverandører som gjennomfører sikkerhetstiltak, eller gjør annen bruk av 
informasjonssystemet på den behandlingsansvarliges vegne. Databehandleravtale skal undertegnes 
av kommunalsjef. 
 
Databehandler/leverandør kan kun behandle personopplysningene slik som avtalen forutsetter.  
 
Virksomhetsleder skal kreve dokumentasjon på at personopplysningsloven §13 blir innfridd av 
databehandler/leverandør, jmf. personopplysningsloven § 15 – andre ledd. Dokumentasjonen skal 
oppbevares for eventuell kontroll/tilsyn.  
 
Gjennom sine kontrolltiltak skal virksomhetsleder kontrollere at databehandlers/leverandørs 
strategier etterleves i praksis, jmf. personopplysningsforskriften § 2-15, 5. ledd.  

 
IKT-ansvarlig skal godkjenne innkjøp av alt utstyr som skal brukes i Nesodden kommunes 

datanettverk. Dette for å unngå sikkerhetsproblemer og problemer med installasjon og drift av 

utstyret. 

Beskrivelse  
Det skal inngås skriftlig avtale mellom kommunen og databehandler eller leverandører som 

gjennomfører sikkerhetstiltak, eller gjør annen bruk av informasjonssystemet på den 
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behandlingsansvarliges vegne.  

En slik avtale skal omfatte alle personer hos databehandler/leverandør som eksponeres eller er 

forvalter av personopplysningene.  

Avtalen omfatter både helse- og personopplysninger i behandlingsansvarliges lokaler og hos 

databehandler/leverandør.  

Målgruppe er bestiller hos behandlingsansvarlig og ledelse og ansatte hos databehandler/leverandør. 

Avtalen skal utformes i samsvar med minimumskravene i Datatilsynets veileder.  

Dersom en leverandør skal fjernkommunisere med nettverket til Nesodden kommune via internett, 

skal IKT-seksjonen kontaktes i forkant slik at kommunikasjonen kan klargjøres på en sikker måte. 

Nesodden kommune setter opp hjemmekontorløsning mot leverandør med konfigurasjon som gir de 

rette tilganger.  

Dokumentreferanse  

Taushetserklæring for leverandører, partnere og tilfeldige håndverkere 

Databehandleravtale mellom databehandler og Nesodden kommune, sjekkliste 

 

14. Personellsikkerhet  

Loven  
Personopplysningsloven: 

Artikkel 32. Sikkerhet ved behandlingen  

Formål  

Sikre at medarbeidere som bruker, administrerer, vedlikeholder eller utvikler informasjonssystemene 

eller på annen måte påvirker informasjonssikkerheten, skal ha nødvendig kompetanse til å utføre 

pålagte oppgaver. 

Ansvar  
Kommunedirektøren har ansvar for å godkjenne system for opplæring av medarbeiderne.  

Virksomhetsleder har ansvar for gjennomføring av opplæringen.  

Det er den enkelte medarbeiders ansvar å følge opp og praktisere vedtatte regler og sikringstiltak. 

Dette innebærer årvåkenhet i det daglige arbeid, og dersom uregelmessigheter oppdages skal 

nærmeste overordnede ha beskjed, snarest mulig ved bruk av kommunens avvikssystem. 

Beskrivelse  
God sikkerhet forutsetter god opplæring/kompetanse og motiverte ansatte. Kommunen skal gi 

nødvendig opplæring som sørger for at samtlige ansatte forstår filosofien, målsettingen, tiltakenes 

nødvendighet og sin egen rolle i helheten.  

Opplæringen omfatter minimum en gjennomgang av dokumentene mål og strategi for 

informasjonssikkerhet, brukerinstruks for informasjonssikkerhet og personopplysningslovens 

bestemmelser om vilkårene for behandling av personopplysninger og sensitive personopplysninger, 

grunnkravene til behandlingen, rett til innsyn, informasjonsplikten, mangelfulle opplysninger og rett 

til sletting eller retting. Ansatte skal ha opplæring i bruk av det enkelte informasjonssystem. 

Virksomhetsleder skal sørge for opplæring og at prosedyrer er tilgjengelig for de ansatte.  
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Dokumentreferanse 

Opplæring av ansatte i bruk av informasjonssystemer, overordnet prosedyre 

Daglig informasjonssikkerhet i Nesodden kommune, prosedyre 

Behandling av personopplysninger og sensitive personopplysninger i Nesodden kommune, prosedyre 

 

15. Autorisasjon 

Loven  

Personopplysningsloven: 

Artikkel 29. Behandling som utføres for den behandlingsansvarlige eller databehandleren 

Artikkel 32. Sikkerhet ved behandlingen 

Formål  

Formålet er å sikre at de som får adgang til områder og utstyr og tilgang til soner, data og program, til 

enhver tid har den autorisasjon som er nødvendig i forhold til tjenstlige behov. 

Ansvar  

Virksomhetsleder er autorisasjonsansvarlig for elektroniske og manuelle arkiv innen sitt 

ansvarsområde og er ansvarlig for at taushetsplikt blir undertegnet.  

Leder med personalansvar er ansvarlig for å definere tilgangsbehov og tilbakekalle tilgang til 

informasjonssystemer og fysisk tilgang til adgangssoner. 

Systemansvarlig er ansvarlig for å tildele tilganger til informasjonssystemer etter autorisasjon fra 

leder. 

Den enkelte ansatte i kommunen har selv ansvaret for sikkerheten på eget kontor/egen arbeidsplass. 

Dette innebærer at uvedkommende ikke skal kunne få tilgang til lagrede elektroniske helse- og 

personopplysninger, ei heller til dokumenter med helse- og personopplysninger som ligger på 

kontoret/arbeidsplassen.  

Beskrivelse  
Det skal bare gis adgang til områder eller tilgang til soner, data og program i den grad det er 

nødvendig for å utføre pålagte oppgaver i henhold til vedtatt sikkerhetsstrategi.  

Autorisasjonstildelingen skal omfatte:  

 autorisasjon av nytilsatte, vikarer og partnere i samsvar med tjenstlige behov  

 behov for endringer ved forandring av oppgaver, herunder sletting av autorisasjon når 
tjenstlige behov ikke lenger er til stede, for eksempel når en medarbeider slutter i 
kommunen  

 kontroll med at tildelte autorisasjoner fungerer etter forutsetningene  

 følge opp uregelmessigheter, som f.eks. bruk av feil passord.  
 
Autorisasjonsansvarlig skal ikke være samme person som den som gir tilgang til et 

informasjonssystem med brukeridentitet og passord, eller tilgang/nøkler til et papirarkiv. 
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 Virksomhetsleder skal fylle ut skjema, Anmodning om autorisasjon og Inn-, endring- og 
utmeldingsskjema. 

 Autorisasjonsansvarlig skal fylle ut autorisasjonsskjema med eventuelle tilleggsskjemaer for 
ansatte som skal ha tilgang til elektroniske helse- og personregistre. 

 Skjemaet sendes systemansvarlig for det enkelte system som gir fysisk tilgang til 
informasjonssystemene.   

 Virksomhetsleder skal trekke tilbake autorisasjoner når medarbeidere slutter eller ikke lengre 
har tjenstlige behov for autorisasjonen.  

 Virksomhetsleder skal oppbevare kopi av autorisasjonsskjemaet.  
 
Personell med periodisk arbeid  
Dette er personell fra bedrifter kommunen har faste avtaler med:  

 konsulenter fra ulike leverandører  

 teknikere, håndverkere  

 vikarer  

 vakter  

 rengjøringspersonell  

 studenter og praktikanter  
 

Av hensyn til kommunen og kommunens faste medarbeidere skal også personell med periodisk 

arbeid ved kommunen underlegges nødvendig personkontroll; dvs de skal ha klare regler å forholde 

seg til med hensyn til hva de skal og kan gjøre, hvor de kan oppholde seg, hvilke informasjoner de 

kan få tilgang til - og hvilke konsekvenser eventuelle sikkerhetsbrudd kan få. Innleide konsulenter, 

vikarer og rengjøringspersonell skal i tillegg undertegne taushetserklæring; en slik prosedyre vil også 

kunne ha klare sikkerhetsmessige preventive virkninger. IKT-ansvarlig og respektive 

virksomhetsledere er ansvarlige for gjennomføringen av dette.  

Teknisk personell fra andre bedrifter, håndverkere etc, skal behandles som besøkende og hentes og 

følges under arbeidet, med mindre den virksomhetsleder som har ansvaret for arbeidet gir 

dispensasjon.  

Teknikere, håndverkere etc skal heller ikke oppholde seg i kommunens lokaler etter normal 

arbeidstid, med mindre dette er strengt nødvendig og avtalt på forhånd. I så fall skal slikt personell 

som hovedregel følges av fast ansatt personell.  

Endring av arbeidsforhold/ansvar 
Ved endringer av ansvar eller organisasjonsmessig tilhørighet internt skal brukerens tilganger i 
informasjonssystemet vurderes. Den ansattes leder er ansvarlig for å melde endringer. 
Virksomhetsleder skal oppbevare kopi av alle meldte endringer.  
Virksomhetsleder har ansvar for å gjennomgå brukertilganger i egen enhet hvert år og gi melding til 
systemansvarlig for fagsystem hvis brukere skal slettes ved bruk av meldingsskjemaer.  
Sikkerhetsbrudd  
Ved sikkerhetsbrudd skal tilgangsstyringen for det informasjonsområdet som blir berørt av bruddet 

kontrolleres. 

Dokumentreferanse  

Oppretting/Sletting av bruker på nettet-elektronisk skjema 
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Tildeling av autorisasjon og tilgang til systemer som behandler helse- og personopplysninger, 

overordnet prosedyre 

 

16. Fysisk sikkerhet  

Loven  

Personopplysningsloven: 

Artikkel 32. Sikkerhet ved behandlingen 

Formål  
Sikre at uvedkommende ikke får tilgang helse- og personopplysninger.  

Ansvar  
Virksomhetsleder 

Beskrivelse  
Virksomhetsleder skal sørge for at egne lokaler og utstyr er forsvarlig sikret, med spesiell vekt på de 

rom hvor det er plassert utstyr benyttet for behandling av sensitive personopplysninger, eller for 

sikring av slike (eksempelvis tjenermaskin, kommunikasjons- og nettverksenheter).  

Den fysiske sikringen av behandling av sensitive personopplysninger er en vesentlig del av det totale 

sikkerhetssystemet. Trusler som kan utløses ved for dårlig fysisk sikring kan bl.a. være: 

 at uvedkommende får tilgang til utstyr hvor sensitive personopplysninger behandles  

 tyveri av PC-er og annet utstyr eller sikkerhetskopier på dagtid eller ved innbrudd utenom 

arbeidstiden  

 sabotasje eller hærverk mot vitale deler av IT-systemet.  

 

Selv om ingen kan sikre seg 100 % mot uautorisert adgang, må de sikkerhetsløsninger som velges 

være slik at forsøk på inntrenging faktisk blir oppdaget. De bør også være gode nok til at et forsøk 

forsinkes tilstrekkelig til at respons på utløst alarm kan ha mulighet til å avverge eller begrense 

konsekvensene av sikkerhetsbrudd.  

Adgangskontroll  

Adgang til lokaler og utstyr hvor helse- og personopplysninger behandles skal kontrolleres. Det 

gjelder spesielle sikringstiltak der hvor det behandles sensitive personopplysninger eller der man har 

informasjon om sikring av slike opplysninger.  

Adgang til område 

Bruk av områdesikring med adgangskontroll der sensitive personopplysninger behandles, skal det 

kontrolleres at kun autorisert personell har selvstendig adgang til disse.  

Dette innebærer følgende:  

 områder der sensitive personopplysninger behandles skal være kontrollert av 

adgangskontrollsystem(nøkkelsystem)  
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 før nøkkelansvarlig tildeler den enkelte nøkler og koder for adgang, skal skriftlig autorisasjon 

fra virksomhetsleder mottas  

 tildelte adgangsrettigheter skal begrenses til det som er nødvendig ut fra tjenstlig behov, og 

skal alltid fjernes når arbeidsforholdet opphører  

 besøkende skal alltid følges av medarbeider som er autorisert for adgang til området, og skal 

aldri etterlates alene i slike områder.  

 
Adgang til utstyr  

Utstyr for behandling av sensitive personopplysninger skal være sikret med adgangskontroll og mulig 

bruk av utstyret skal begrenses til de som har tjenstlig behov for dette.  

Terminalutstyr som benyttes ved behandling av sensitive personopplysninger (arbeidsstasjoner og 

skrivere, men også kopimaskiner og telefaksmaskiner) må innrettes slik at tilgangen begrenses til de 

som har tjenstlig behov. Dette gjennomføres ved bruk av betryggende prosedyrer og teknisk sikring 

som bruk av nøkkel, kort mv. for at utstyret skal kunne brukes, samt egnede tiltak mot innsyn.  

Fysisk sikkerhet i andre lokaler  

Utstyr benyttet på hjemmekontor skal fysisk sikres ved bruk av normal bygningsmessig sikkerhet. 

Videre bør det presiseres at låsing og lukking av vinduer blir gjort når lokalene ikke er i bruk. Det gis 

ikke mulighet for hjemmekontorløsning for tjenesteområder som behandler sensitive 

personopplysninger. 

Dokumentreferanse 

Fysisk sikring av lokaler med IKT driftsutstyr i kommunale bygg 

Daglig informasjonssikkerhet i Nesodden kommune 

Opprettelse og endring av passord for tilsatte. Til nettverket (domenet) 

Tilgangsstyring til informasjonssystemer i Nesodden kommune 

 

17. Dokumentsikkerhet 

Loven  

Personopplysningsforskriften § 2-16. Dokumentasjon: 

Rutiner for bruk av informasjonssystemet og annen informasjon med betydning for 

informasjonssikkerheten, skal dokumenteres.  

Dokumentasjon skal lagres i minst 5 år fra det tidspunkt dokumentet ble erstattet med ny gjeldende 

utgave.  

Registrering av autorisert bruk av informasjonssystemet og av forsøk på uautorisert bruk, skal lagres 

minst 3 måneder. Det samme gjelder registreringer av alle andre hendelser med betydning for 

informasjonssikkerheten.  
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Formål  
Sikre dokumentasjon av system for informasjonssikkerhet og oppbevaring av dokumenter for senere 

kontroll og bevis.  

Ansvar  
Virksomhetsleder er ansvarlig for lagring av dokumentasjon og dokumentbehandling i egen 

virksomhet. 

Beskrivelse  
Begrepet dokumenter omfatter i denne sammenheng såvel papirutskrifter som datafiler på 

elektroniske lagringsmedia som disketter, magnetbånd, CD-plater, harddisker etc. Dokumenter som 

inneholder helse- og personopplysninger eller informasjon om sikring av slike opplysninger skal 

behandles slik at det ved intern og ekstern forsendelse av slike dokumenter: 

 bare er personer som har tjenstlig behov for tilgang til opplysningene som mottar slike 

dokumenter  

 er mulig å oppdage uautorisert utlevering eller forsøk på slik utlevering, eksempelvis ved 

emballering/forsegling av dokumentet. Dette gjelder også ved bruk av virksomhetens interne 

postsystem, hvor flere enn den autoriserte kan ha tilgang  

 dokumenter med helse- og personopplysninger skal ikke fordeles internt i 

omførselskonvolutt, men i lukket konvolutt 

 må krypteres hvis det sendes i e-post  

 når det tydelig fremgår av dokument at det inneholder helse- og personopplysninger  

 det er ivaretatt fysisk sikring når det ikke er under tilsyn av autorisert personell  

 at utskrifter inneholdende helse- og personopplysninger ikke blir liggende på skriver eller 

lignende på utskriftsteder som kan være tilgjengelig for uautorisert personell.  

 

Regler for sletting som beskrevet over, omfatter også makulering av dokumenter som inneholder 

helse- og personopplysninger.  

Vær i det hele årvåken for at utskrifter og dokumenter fra kommunen som ikke er vurdert som «åpen 

for alle», ikke havner i åpne søppelkontainere, på søppelfyllplass eller på annen måte kommer 

uvedkommende i hende (eks. gjenglemte dokumenter/rapporter på offentlige steder). 

Hendelsesregistre skal sikres mot innsyn, endring og sletting av uautorisert personell. 

Hendelsesregistre for helse- og sosialopplysninger skal oppbevares i minimum 2 år (Faktaark nr. 15). 

Bruk av telefaks  
Det er som hovedregel ikke tillatt å sende sensitiv informasjon på telefaks.  

Dokumentreferanse 

Behandling av personopplysninger og sensitive personopplysninger i Nesodden kommune 

Overordnede føringer for sletting av personopplysninger etter avsluttet tjeneste  

Inngåelse av databehandleravtale ved anskaffelse av informasjonssystem 

Opplæring i bruk av informasjonssystemer, overordnet 
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18. Personvernombud 

Loven 

Personopplysningsloven: 

§ 18. Personvernombudets taushetsplikt 

Artikkel 37. Utpeking av personvernombud 

Artikkel 38. Personvernombudets stilling 

Artikkel 39. Personvernombudets oppgaver 

Artikkel 35. Vurdering av personvernkonsekvenser 

Formål 

Personvernombudet sikrer, gjennom de aktiviteter som er omfattet av personopplysningslovens krav 

til ombudet, at kommunens behandling av personopplysninger er i samsvar med lovkrav. 

Ansvar 

Kommunedirektøren er ansvarlig for å utpeke personvernombud. 

Behandlingsansvarlige er ansvarlig for å følge personvernlovgivningens krav. 

Personvernombud er ansvarlig for å gi råd og kontrollere om lovverket følges i behandling av 

personopplysninger 

Beskrivelse 

Kommunen er pålagt å ha et personvernombud, som utpekes av kommunedirektøren. 

Personvernombudet skal minst ha følgende oppgaver: 

 gi råd til den behandlingsansvarlige eller databehandleren og til de ansatte om de 

forpliktelser kommunen har etter personvernlovgivningen 

 kontrollere overholdelsen av personvernregelverket, herunder fordeling av ansvar, 

holdningsskapende tiltak, opplæring av personell og tilhørende revisjoner. 

 gi råd om personkonsekvensvurdering DPIA 

 kontrollere at personkonsekvensvurderinger er i samsvar med lovkrav 

 samarbeide med tilsynsmyndigheten, Datatilsynet og være kontaktpunkt mot Datatilsynet 

Dokumentreferanse 

Sikkerhetsorganisasjon og ansvar for informasjonssikkerhet og personvern i Nesodden kommune 

 

19. Underliggende dokumenter 
 

I Kvalitetssystemets kapittel 07 Sikkerhet – Informasjonssikkerhet, ligger dette og alle underliggende 

dokumenter og vedlegg som følger dette dokumentet. Kapittelet inneholder retningslinjer og 

reglementer, prosedyrer og skjemaer som vedrører informasjonssikkerhet i kommunen. Organisering 

av dokumentene er som beskrevet i innledningen. 
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Prosedyrene beskriver hvordan kommunen sikrer at lovkrav om informasjonssikkerhet innfris og er 

den kvalitetsstandarden som skal gjelde for alle som behandlinger av helse- og personopplysninger i 

kommunen. 

Virksomhetsleder er ansvarlig for at prosedyrer som dokumenterer hvordan virksomheten sikrer at 

lovkrav innfris skal også finnes i Kvalitetssystemet.  

Revisjon av dokumentene skal gjøres ved endringer i behandlinger og/eller i forbindelse med årlig 

sikkerhetsrevisjon i virksomhetene. 
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Nesodden kommune 

PROSEDYRE 
Nesodden / 2 Helse og omsorg / Virksomhet Forebyggende og behandlende tjenester for voksne / Tildelingsteamet / Tildeling av helse- 
og omsorgstjenester / Saksbehandling tildeling av helse- og omsorgstjenester / 

Saksbehandling av søknader om 
kommunal bolig 
 

Formål 

Sikrer at behandling av søknad om kommunal utleiebolig skjer i samsvar med lovkrav og 
kommunens retningslinjer. 

Omfang/Virkeområde 

Gjelder saksbehandlere og ledere i Helse og omsorg og NAV 

Ansvar 

Tildelingsteamet i Helse og omsorg er ansvarlig for å fatte vedtak om tildeling av kommunal 
utleiebolig 

Aktivitet/beskrivelse 

De vedtatte retningslinjer for tildeling av ordinær utleiebolig legges til grunn for saksbehandling 
av søknad om utleiebolig. Retningslinjene etterleves både ved søknad om kommunal bolig, 
forlengelse av leiekontrakt og ved søknad om bytte av kommunal bolig.  

  

Det er videre utarbeidet nytt søknadsskjema for kommunale boliger hvor det etterspørres 
dokumentasjon som gjenspeiler de nye retningslinjene.   

  

I saksbehandlingssystemet WebSak er nytt kryptert område opprettet hvor alle 
søknader skannes inn. Disse legges i en felles «kurv» hos Tildelingsteamet. 

  

Saksbehandlere fra flere fagområder (Tildelingsteam, NAV, Psykisk helse og ROP-team) har 
tilgang til «kurven». Bakgrunnen for dette er at søknadene skal saksbehandles ut fra økonomiske, 
helsemessige og sosiale kriterier, og fagkompetansen for saksbehandlingen ligger under flere 
fagområder i kommunen. Da det ofte vil være mer enn ett av disse kriteriene 
(sosiale og helsemessige, sosiale og økonomiske eller helsemessige og økonomiske – eventuelt alle 
tre kriterier i samspill) som skal vurderes, vil det være mulig for den som behandler søknaden å 
sende den til relevant fagavdeling for vurdering og uttalelser derfra før endelig vedtak utarbeides. 
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Personvernhensynet blir ivaretatt ved at sakene skjermes/gjøres utilgjengelige for de i gruppen 
som ikke må involveres i saksbehandlingen. Det er kun fagleder på Tildelingsteamet som vil ha 
innsyn i alle sakene.  

  

Informasjon om kommunale utleieboliger ligger tilgjengelig på kommunens nettsider. Det samme 
gjør søknadskjemaet. Dette er utformet så enkelt som mulig, men inneholder nok punkter til at 
saken skal kunne være godt opplyst. 

  

Søker må samtykke i at kommunen kan innhente nødvendige opplysninger fra andre offentlige 
organer. Det er et krav om at en skriftlig søknad må foreligge før saksbehandling kan starte.  

  

I henhold til Delegasjonsreglementet har Tildelingsteamet i Helse/omsorg vedtaksmyndighet for 
tildeling av kommunale utleieboliger. Et politisk valgt kommunalt klageutvalg avgjør klagesakene. 

  

Tildeling av konkret bolig - Tildelingsmøtet  

Nesodden kommune har et Tildelingsmøte.   

Dette består av:   

·       fagsjef, konsulent og seniorrådgiver fra Tildelingsteamet,   

·       avdelingsleder fra Rus og psykisk helse,   

·       avdelingsleder fra Psykisk helse,   

·       sosionom/boligkonsulent og avdelingsleder fra NAV og   

·       avdelingsleder fra Integrering og mangfold.   

   

Her blir det gått gjennom hvilke boliger som er/blir ledige og søkere som ansees å ha størst behov 
får tildelt konkret bolig.   

  

I tillegg avgjøres hvem som kan få forlenget husleiekontrakt, hvem som vurderes til å kunne gå ut 
på det private marked, hvem som bør få bytte kommunal bolig, vanskelige og sammensatte saker, 
det vurderes om noen bør anbefales å søke startlån, om konkrete tjenester bør settes inn osv.  

  

Tildelingsmøtet møtes en gang pr måned. I praksis skjer samhandlingen langt oftere – for 
eksempel ved akutte situasjoner.  
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Deretter bestilles leiekontrakt av Eiendom.  

Vedlegg 

 

Hjemmel 

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) regulerer formalkravene til 
saksbehandlingen   

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)§ 15: NAV skal 
bidra til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke klarer det selv.  

Lov om helse og omsorgstjenester m.m (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-7: Kommunen skal 
bidra til å skaffe boliger til personer som ikke klarer det selv.  

Referanser 

Vurdering av risiko - håndtering av avvik 

Avvik skal meldes i kommunens avvikssystem. 
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Nesodden kommune, Helse og omsorg, Forebyggende og behandlende tjenester for voksne v/ Tildelingsteamet. Tlf.: 66 96 46 77 
 

Side 1 Revidert 15.01.18 

 Søknad om omsorgstjenester 

 
 

SØKNAD OM OMSORGSTJENESTER 
Unntatt offentlighet etter forvaltningsloven § 13 

 

Navn (søker):        
 

Fødselsnr.(11 siffer):       

Adresse:       Telefon:       
 

Postnummer:       Poststed:       

Sivilstatus:       Bor alene / sammen med:       
 

Fastlege:        
 

Diagnose:       

Nærmeste pårørende:       Slektskap:       Telefon:       
 

 
Beskriv hva du trenger hjelp til og/eller opplæring i:: 

Begrunnelse for søknad: Du kan også legge ved et vedlegg til søknaden. 

 

Tjenester  
Tjenester det kan søkes om finner du på kommunens hjemmeside under meny helse og 

omsorg.  
Nettadresse: https://www.nesodden.kommune.no/helse-omsorg/soknadsskjema-helse-og-
omsorgstjenester/  

 
Informasjon: 

Ved søknad om omsorgslønn må du fremskaffe dokumentasjon om innvilget/søkt 
hjelpestønad fra NAV, samt oppgi navn og personopplysninger på omsorgsyter. Søker er 
den som har et omsorgsbehov. 
 

Vedr. lagring av personlige opplysninger og taushetsplikt: 
Det er bare ansatte som skal hjelpe deg og som trenger opplysninger for å utføre sitt arbeid 
hos deg som har adgang til graderte, personlige opplysninger om deg. Alle ansatte har 
lovregulert taushetsplikt. 
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Nesodden kommune, Helse og omsorg, Forebyggende og behandlende tjenester for voksne v/ Tildelingsteamet. Tlf.: 66 96 46 77 
 

Side 2 Revidert 15.01.18 

 Søknad om omsorgstjenester 

Innsyn i lagrede opplysninger: 
Du har rett til å få vite hvilke opplysninger som er lagret om deg. Dersom du har innsynsrett, 
ber vi om at du retter en skriftlig henvendelse om dette til Tildelingsteamet. Dersom du 
oppdager feil, kan du ha krav på å få feil og mangler rettet eller slettet. 
 

Søknadsbehandling: 
I forbindelse med saksbehandlingen av din søknad, vil nødvendig informasjon om din 
situasjon og helsetilstand bli registrert i IPLOS. IPLOS er et nasjonalt helseregister som 
danner grunnlag for statistikk for pleie- og omsorgssektoren. Det er et verktøy for kartlegging, 
dokumentasjon, rapportering og statistikk for kommunene og for sentrale myndigheter. Du 
kan reservere deg mot innsending av diagnoseopplysninger til IPLOS-registeret.  
 
Når din søknad er mottatt, tar Tildelingsteamet (de som behandler søknaden) kontakt. På 
bakgrunn av innhentede opplysninger, vil ditt hjelpebehov bli vurdert, og det avgjøres om du 
har rett til å få helse- og omsorgstjenester, eventuelt hvilke tjenester og omfanget av disse.  
 
Hvis din søknad ikke kan behandles innen 4 uker, vil du få et foreløpig svar med orientering 
om når søknaden vil bli behandlet. 
 

Samtykke 
Jeg samtykker til at Tildelingsteamet i Nesodden kommune kan: 
 

- Innhente nødvendige opplysninger fra din fastlege, andre enheter i kommunen eller 
sykehus, til bruk i saksbehandlingen av din søknad.  

- Innhente inntektsopplysninger fra skatte-/likningsmyndighetene for de tjenester det kan 
kreves egenbetaling for.  

- Behandle og formidle opplysninger, også elektronisk, til de ansatte som deltar i 
saksbehandlingen og tjenesteytingen.  

 
Samtykke:       
 

MERK: Det informeres om at ditt samtykke når som helst kan begrenses eller trekkes tilbake. 
 

Hjelp til utfylling: 
Har du behov for hjelp til utfylling av søknaden eller informasjon om tjenestene, kan du ta 
kontakt med Tildelingsteamet på telefon: 66 96 46 77 
Våre konsulenter kan hjelpe deg alle hverdager mellom kl. 10.00.-14.00. Møter med 
tildelingsteamet må avtales på forhånd.  
E-post: Tildelingsteamet.Tildelingsteamet@Nesodden.Kommune.No 
 
 
Dato:      _________________  
 
Søkers underskrift: _____________________________________________ 
 
 

Signatur pårørende/  evt. hjelpeverge el. hvis nødvendig 
 
     _________________  
Tilknytning til bruker 
 
 
 

Søknadsskjema sendes:  
Nesodden kommune, Tildelingsteamet, Postboks 144, 1451 Nesoddtangen.  
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Nesodden kommune 

PROSEDYRE 
Nesodden / 1 Overordnede og felles dokumenter for Nesodden kommune / 04 Sikkerhet - Informasjonssikkerhet og personvern / 2 
Gjennomførende del / Helse og omsorg - informasjonssikkerhet / Dokumentasjon i elektronisk pasientjournal /  

Tilgang med rettigheter i CosDoc 

 

Formål  
Sikrer at gjeldende lover og forskrifter følges. 

Omfang/Virkeområde  

Helse og omsorg 

Skole barnehage og oppvekst, fysio/ergo barn  

  

Ansvar  

 Virksomhetsleder ved hver virksomhet har ansvar for å definere journalansvarlig på det 
enkelte tjenestested. 

 Kommunalsjef for Helse og omsorg og kommunalsjef for skole barnehage og oppvekst har 
ansvar for at godkjente prosedyrer for elektronisk pasientjournal finnes. 

 Journalansvarlig har ansvar for å sikre at medarbeidere har nødvendige 
tilganger/rettigheter til å utføre og dokumentere helsehjelp til pasienter/brukere i sin 
avdeling. 

 Journalansvarlig har ansvar for at ansatte med tilgang og rettigheter har nødvendig 
opplæring og kompetanse i forhold til dokumentasjon av helsehjelp. 

 Ansatte med plikt til å dokumentere helsehjelp har ansvar for å følge aktuelle prosedyrer 
for dokumentasjon i elektronisk pasientjournal. 

Aktivitet/beskrivelse  

Journalansvarlig tildeler tilgang/rettigheter ut fra kriteriene.                                   

 Ansattes stilling som skal utøves 
 Ansattes kompetanse og funksjon 
 Organisasjons tilhørighet 
 Ufaglærte har kun lesetilgang før opplæring i journalføring (CosDoc) er gitt. 
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Journalansvarlig tildeler ansatte en profil ut fra kriteriene over i tråd med oversikt over ulike 
profiler for rettigheter i epj CosDoc, se vedlegg. 

  

Journalansvarlig plikter til en hver tid å ha kontroll med ansattes rettigheter i 
CosDoc. 

 Journalansvarlig mottar på forespørsel oversikt over ansattes rettigheter i CosDoc fra 
Systemansvarlig/superbruker i Miljøtjenesten 

 Journalansvarlif gir tilbakemelding til Systemansvarlig/superbruker i Miljøtjenesten om 
evt endringer i ansettelsesforhold som har konsekvenser for rettigheter innen avtalt frist 

 Journalansvarlig melder behov for opplæring av superbrukere til Systemansvarlig  
 Journalansvarlig melder behov for opplæring av ansatte til superbruker, fagleder og/eller 

fagutviklingssykepleier 

Bilder og illustrasjoner  

0 bilder tilknyttet 

 

Vedlegg  

Kompetanse og utstyr  

Hjemmel  

Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten 
(internkontrollforskriften sosial/helsetjenesten) 

Forskrift av 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (kvalitetsforskriften) 

Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten (helsetilsynsloven) 

Forskrift av 14. november 1988 nr. 932 for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie 
(sykehjemsforskriften) 

Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) 

Forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr. 1385  

Pasientrettighetsloven 

Helseregisterloven 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24.06.2011 

Referanser  

Vurdering av risiko - håndtering av avvik  
Definisjoner: 
EPJ: elektronisk pasientjournal, en journal er samling eller sammenstilling av 
nedtegnelser/registrerte opplysninger om en pasient i forbindlese med helsehjelp 
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Journalansvarlig: i helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha det overordnede 
ansvaret for den enkelte journal, og herunder ta stilling til hvilke opplysninger som skal stå i 
pasientjournalen. I Nesodden kommune er avdelingsledere journalansvarlig. 
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 31/20 Møteplan 2.halvår 2020 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00022-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 2.halvår 2020: 

Tirsdag 18.august 
Tirsdag 29.september 
Tirsdag 27.oktober 
Tirsdag 1.desember 

Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 17:15 

Vedlegg: 
Nesodden kommune Møteplan 2020 

SAKSUTREDNING: 
I forhold til kontrollutvalgets budsjettforslag for 2020 er det planlagt 7 ordinære 
kontrollutvalgsmøter i løpet av 2020. Det ble avholdt 4 møter i løpet av 1.halvår 2020. 

Kontrollutvalget har fremmet preferanse på tirsdag som møtedag og kl. 17:15 som 
møtetidspunkt.  

Sekretariatets forslag til møtedatoer er avstemt med møteplan for øvrige folkevalgte 
organ i Nesodden kommune, herunder spesielt kommunestyret. 

VURDERING  
Forslag til møteplan er utarbeidet med den forutsetning at en kan utvide muligheten 
for å avholde fysiske møter i 2020. Skulle det bli innstramminger for fysiske møter, vil 
en foreslå at det legges opp til hyppigere men korte møter i form av fjernmøter på 
tilrettelagte plattformer som f.eks. Microsoft Teams. 

Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til diskusjon og behandling. 

Ås, 12.08.2020 

Kjell Tore Wirum/s./ 
Seniorrådgiver  
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 32/20 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00013-5 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Saksprotokoll KST sak 67-20 Forvaltningsrevisjonsrapport NAV Nesodden, Øst 110 
sentral IKS Årsmelding og årsregnskap 2019, FolloRen IKS Årsrapport 2019, 
Nesodden KU Oversikt over saker til behandling 2020 pr 12082020 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

RS 02/20 Forvaltningsrevisjonsrapport NAV Nesodden, saksprotokoll KST sak 
67/20 (vedlagt) 

Orienteringssaker (OS): 

OS 16/20 Øst 110 sentral IKS Årsmelding og årsregnskap 2019 (vedlagt) 
OS 17/20 FolloRen IKS Årsrapport 2019 (vedlagt) 
OS 18/20 Oversikt over saker til behandling 2020, pr 12.08.2020 (vedlagt) 

Ås, 26.05.2020 

Kjell Tore Wirum/s./ 
Seniorrådgiver  
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Nesodden kommune 
 

Saksfremlegg 

Kommunedirektøren Dato: 09.06.2020 

Vår ref: 10/2337 - 152 - 20/27373 

Arkivkode: FE - 216 

Saksbeh.: Kvaksrud, Kristian 

 

 

 

 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

067/20 Kommunestyret 17.06.2020 

 
 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport NAV Nesodden - Oversendelse av sak 

fra kontrollutvalget 

 
 

Saken gjelder: 
Se vedlagte saksutskrift med vedlegg fra kontrollutvalgets møte 21.04.2020. 
 

 

Kontrollutvalgets Innstilling: 
 

1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten NAV Nesodden, og ber 
kommunedirektøren følge opp følgende anbefalinger: 

a. Iverksette ytterligere tiltak for å heve kompetansen til de ansattes ved NAV Nesodden.  
b. Igangsette tiltak som kan bidra til at de ansatte opplever at kommunen er en likeverdig 

partner med staten i samarbeidet NAV Nesodden.  
c. Vurdere innspillene fra ansatte i forhold til den nye organiseringen av arbeidet ved NAV 

Nesodden.  
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om 

oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder.  

 

17.06.2020 Kommunestyret 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 

KST- 067/20 Vedtak: 

 
1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten NAV Nesodden, og ber 

kommunedirektøren følge opp følgende anbefalinger: 
a. Iverksette ytterligere tiltak for å heve kompetansen til de ansattes ved NAV Nesodden.  
b. Igangsette tiltak som kan bidra til at de ansatte opplever at kommunen er en likeverdig 

partner med staten i samarbeidet NAV Nesodden.  
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c. Vurdere innspillene fra ansatte i forhold til den nye organiseringen av arbeidet ved NAV 
Nesodden.  

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om 
oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder.  

 

 

Bakgrunn 
Se vedlagte dokumenter oversendt fra kontrollutvalget. 
 
 
 

Vedlegg 

NAV Nesodden 

Saksutskrift Nesodden KU sak 17-20 Forvaltningsrevisjonsrapport - NAV Nesodden 
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STYRET I FOLLO REN IKS
Kari Agnor ................................................................ Nesodden (styrets leder)
Rannveig Kvifte Andresen ..................... Ski
Nicolay Cornelius Corneliussen ........... Frogn
Pål Olav Vedeld ................................................... Ås
Bjørn Gunnar Ganger ..................................... Oppegård
Marie Hesselberg Simonsen ................ (ansattes representant)

VARAMEDLEMMER

Dag Ekelberg ......................................................... Ski
Tone Merete Hauk-Hansen .................... Frogn
Marianne Helen Røed ................................... Ås
Renate Bjørvik...................................................... (ansattes representant)

REPRESENTANTSKAPET
Ordfører Truls Wickholm ........................... Nesodden (rep.skapsleder)

Ordfører Ola Nordal ........................................ Ås
Ordfører Thomas Sjøvold ......................... Oppegård
Ordfører Hanne Opdan ............................... Ski
Ordfører Haktor Slåke ................................. Frogn
Ordfører Hans Kristian Raanaas ....... Frogn (Fra nov. 2019) 

VARAMEDLEMMER

Varaordfører Jorunn Nakken ................ Ås
Varaordfører Martin Løkken ................. Ås (Fra nov. 2019) 
Varaordfører Erik Adland.......................... Nesodden
Varaordfører Eivind Hoff-Elimari...... Nesodden (Fra nov. 2019)

Varaordfører Kjell G. Pettersen.......... Oppegård
Varaordfører Camilla Edi Hille ............. Ski
Varaordfører Rita Hirsum Lystad .....  Frogn

ORGANISASJONSNUMMER:  

975 804 569

Matavfall

Plast &

Restavfall

REST-
AVFALL

Antall innbyggere:  

114 736
Antall abonnenter:

43 883
Antall hytteabonnenter:

3 487

Eierkommuner:
Frogn, Nesodden, 
Oppegård, Ski og Ås

Fakta om  

Omsetning 2019: 

kr 134 748 269

126 
Returpunkter

Gjenvinnings
stasjoner

3



32/20 Referat og orienteringer - 20/00013-5 Referat og orienteringer : FolloRen IKS Årsrapport 2019

Innhold
4  Forord

6 Selskapsstrategi

8 Styret i Follo Ren

9 Styrets årsberetning 2019

12 Resultatregnskap

13 Balanse

15	 Kontantstrømoppstilling

16 Noter

24 Revisors beretning

26 Miljørapport

29 Nøkkeltall avfallsmengder

34 Gjenvinningsstasjoner 

37 Miljøbilen

38 Husholdnings renovasjon

44 Hva skjer med avfallet vårt?

46 Administrasjonen

54	 Årsrapport	bedrift

Årsrapport 19 | Follo Ren 3



32/20 Referat og orienteringer - 20/00013-5 Referat og orienteringer : FolloRen IKS Årsrapport 2019

FORORD

De siste årene har vært preget av klima- og miljøsaker både 
i	media	og	i	politikken.	Det	internasjonale	trykket	på	disse	
sakene	gjør	at	dagsordenen	for	de	fleste	i	næringslivet	og	i	
det	offentlige	må	legge	planer	og	relevante	tiltak	for	å	kunne	
svare	ut	de	fremtidige	utfordringene.	Nye	direktiver	og	
målsettinger	fra	EU	og	norske	myndigheter	gjør	at	selskaper	
som Follo Ren IKS må endre sin historiske praksis fra å pri-
oritere	drift	av	avfalls-	og	renovasjonsordningen	til	å	legge	
til	rette	for	at	klima-	og	miljømål	kan	nås.	For	å	få	til	en	
sirkulær økonomi for avfall som ikke har noen kommersiell 
verdi i dag, må det skapes et marked for sekundære råvarer 
på	en	helt	annen	måte	enn	tidligere.

Follo	Ren	har	med	en	ny	fremtidsrettet	strategi	tatt	mange	
små	og	store	grep	for	å	endre	selskapet	i	en	mer	bærekraftig	
retning.	De	miljømessige	resultatene	er	så	langt	gode,	men	
det resulterer også at renovasjonsgebyret øker mer enn 
normal	prisstigning.	Vi	erfarer	at	«Grønne	valg»	koster	mer	
enn	gårsdagens	løsninger.	

Follo	Ren	har	gjennomført	et	aktivt	år	i	2019	med	mange	
nye	prosjekter.	Ny	plattform	for	en	moderne	og	fremtids-
rettet	datainfrastruktur	kom	på	plass	på	slutten	av	året,	og	
flere	digitaliseringsprosjekter	som	datamerking	av	avfallsbe-
holdere og nye betalingssystemer på gjenvinningsstasjonene 
ble	også	gjennomført.	Den	store	suksessen	i	2019	ble	den	
nye	abonnementstjenesten	på	henting	av	hageavfall	på	
husstandsnivå.	Tilbakemeldingene	fra	abonnentene	har	
vært strålende, og det planlegges derfor også for andre 
hentetjenester	i	fremtiden.

Selskapet	har	hatt	lederansvaret	for	AFØ	(Avfallsforum	Øst)	
som er et forum for avfallsselskaper og kommuner i Oslo, 
gamle	Akershus	og	deler	av	Buskerud.	Forumet	har	under	
ledelse	av	Follo	Ren	utviklet	seg	til	igjen	å	bli	et	populært	
forum	for	samarbeid	og	kompetanseutveksling.

De	ansatte	i	Follo	Ren	har	vist	evnen	til	å	tilrettelegge	seg	
for	en	moderne	bedrift	som	hele	tiden	må	endre	seg.	Man-
ge	dyktige	fagfolk	med	interesse	for	avfallsfaget	samt	viljen	
til	å	videreutdanne	seg	gjør	at	selskapet	kan	skryte	av	å	ha	
opparbeidet	seg	høy	kompetanse	innenfor	mange	felt.

Strategien	til	Follo	Ren	hviler	på	tre	ben,	som	er;	Innbygger,	
Bærekraft	og	Økonomi.	Et	av	hovedmålene	innenfor	
«Innbygger»	er	å	være	blant	de	tre	beste	avfallsselskapene	
i	Østlandsområdet	i	den	årlige	omdømmeundersøkelsen.	
Her	kom	Follo	Ren	på	topp	i	2019.

Follo	Ren	har	mange	planer	for	2020	og	ser	fram	til	at	
selskapet	videreutvikles	til	en	moderne	og	relevant	organi-
sasjon	som	er	til	glede	for	innbyggere,	eiere	og	ansatte.

Runar Jacobsen 
Daglig leder
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Med	fokus	på	innbyggere,	bærekraft	og	økonomi	skal	vi	løfte	
avfallshåndteringen	til	et	nytt	nivå,	uten	at	miljøet	blir	belastet.

Vårt slagord er: FOLLO REN – SAMMEN FOR ET GRØNNERE FOLLO

Selskapsstrategi

Vi	skal	involvere	våre	eiere	i	 
utviklingen av gode avfallsløsninger

Vi	ønsker	at	ansatte	skal	bidra	 
til	utviklingen	av	selskapet

vi skal involvere kundene og leverandørene 
våre	og	gi	dem	mulighet	til	å	påvirke	hvilke	
nye	løsninger	og	tjenester	som	igangsettes

EIERE 

PÅVIRKERE

KUNDER OG LEVERANDØRER ANSATTE

Enkelt å gjøre riktig 
Avfallshåndteringen skal være  
intuitiv	og	lett	gjennomførbar

God kundeservice  
Vi	skal	behandle	alle	våre	kunder	på	
en	profesjonell,	enhetlig	og	rettferdig	
måte.	Vi	skal	være	lette	å	nå	på	ulike	
plattformer

Bærekraftige tjenester  
Tjenestene	vi	tilbyr	skal	forbruke	 
mini malt av naturressursene og  
avfallstjenestene skal være krets-
løpsbaserte

Fra forbrukere  
til gjenbrukere
Vi	skal	tilrettelegge	for	at	 
innbyggerne våre kan bli gjenbrukere 
gjennom	vårt	tjenestetilbud	og	 
våre	aktiviteter

Sirkulær økonomi   
Vi	skal	jobbe	for	at	ressursene	forblir	
i	økonomien	gjennom	riktig	sysselset-
ting	og	gjennomføring	av	prosjekter	
som sikrer inntjening på avfall som har 
en verdi

Riktig pris 
Våre	tjenester	skal	ha	god	pris,	som	
baseres på en avveining mellom miljø 
og økonomi

Forbilde 
Gjennom våre innkjøp skal vi vise vei 
ved å ta miljøhensyn i alle valg vi tar

INNBYGGERE

BÆREBJELKER

ØKONOMIBÆREKRAFT

6 Follo Ren | Årsrapport 19
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Hovedmål

1	Grønn	vekst	kjennetegnes	ved	at	man	har	økt	verdiskapning	samtidig	som	selskapets	klimautslipp	(fotavtrykk)	reduseres

2	GEVA	er,	kort	fortalt,	andelen	klimagassutslipp	dividert	med	bedriftens	verdiskapning.	For	å	oppnå	ekte	grønn	vekst	skal	reduksjonene	
av	bedriftens	utslipp	(CO₂-ekvivalenter)	være	5	%	hvert	år,	beregnet	ut	fra	et	referanseår.	Dette	referanseåret	beregnes	fortrinnsvis	ut	fra	
gjennomsnittet	av	verdiskapning	og	klimagassutslipp	over	en	5-års	periode.	

HOVEDMÅL MÅLEPARAMETRE

INNBYGGER

Vi	skal	være	det	beste	 
avfallsselskapet	i	Østlandsområdet

INNBYGGER

Årlig omdømme- og  
kundetilfredshetsundersøkelsen.

BÆREKRAFTIG

Vi	skal	tilrettelegge	for	ombruk	for	 
å redusere den totale avfallsmengden 
med	10 %	

Alt avfall vi håndterer, så fremt det ikke 
inneholder	miljøgifter,	skal	bli	en	ressurs

Ressursene	skal	behandles	etter	følgende	
målsetting:

• Materialgjenvinning	77 %
• Energiutnyttelse	20 %
• Deponi	3 %
Vi	skal	ha	klimanøytral	drift

BÆREKRAFTIG

Basisår som det måles mot  
er	2017	tall.	

Ombruk måles  gjennom prosjekter som 
har som mål å redusere avfallsmengden 
før det blir materialgjenvunnet

Materialgjenvinning,	energiutnyttelse	og	
deponi	måles	mot	fastsatte	mål

Utslipp	fra	vår	drift	skal	være	null

ØKONOMI

Renovasjonsgebyret skal gå mot  
null uten å gå på bekostning av  
klima og miljø

Vi	skal	ha	grønn	vekst 1

ØKONOMI

Prosentvis nedgang i  
renovasjonsgebyret med 
basisår i 2017

Beregne	GEVA ²	med	basisår	2017
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Styret i Follo Ren

Rannveig Kvifte Andresen Marie Hesselberg Simonsen 
Ansattes representant

Pål Olav Vedeld

Bjørn Gunnar Ganger Kari Agnor 
Styrets leder

Nicolay Cornelius Corneliussen
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Follo Ren IKS er det interkommunale renovasjonsselskapet 
for	kommunene	Frogn,	Nesodden,	Oppegård,	Ski	og	Ås.	
Selskapet	ble	opprettet	1.	januar	1995.	Fra	1.	januar	2004	
ble	selskapet	organisert	som	interkommunalt	selskap	(IKS).	
Selskapet	har	adresse	Kveldroveien	4,	1407	Vinterbro.

Representantskapet 
Representantskapet i Follo Ren består av ordførerne i eier-
kommunene	med	personlig	vararepresentant.	I	2019	er	det	
avholdt	tre	møter	i	representantskapet	med	til	sammen	11	
saker	til	behandling.

Styret
Styret i Follo Ren består av seks medlemmer med personlige 
varamedlemmer.	Representantskapet	velger	en	representant	
med	ett	varamedlem	fra	hver	eierkommune.	Styrets	leder	
og	nestleder	velges	av	representantskapet.	Ett	av	styrets	
medlemmer samt vararepresentant velges av og blant de 
ansatte.	Daglig	leder	har	møterett	i	styremøter	og	rett	til	å	
uttale	seg.	I	2019	er	det	avholdt	syv	styremøter	der	totalt	
31	saker	er	behandlet.	

Ansvar og formål
Follo Ren har på vegne av deltakerkommunene ansvar for 
innsamling, transport og forsvarlig behandling av avfall 
som	faller	innenfor	det	til	enhver	tid	gjeldende	kommunale	
ansvarsområdet	etter	forurensningsloven,	og	supplerende	
bestemmelser	gitt	av	sentral	forurensningsmyndighet.	
 Selskapets formål er kjøp og salg av varer og tjenester 
i	tilknytning	til	ansvarsområdet,	alene	eller	i	samarbeid	
med	andre.

Hovedstrategi
Selskapet	skal	ha	fokus	på	innbyggere,	bærekraft	og	
	økonomi	i	sin	utførelse	av	oppdraget	gitt	i	selskapsavtalen.

Økonomi
Årsregnskapet	er	utarbeidet	og	avsluttet	i	samsvar	med	
Regnskapsloven og god regnskapsskikk for selskap som ikke 
er	små	foretak.

Selskapet	har	i	2019	hatt	totale	driftsinntekter	på	
kr	134	748	269	mot	kr	124	431	602	i	2018.	

Selskapets	totale	driftskostnader	var	for	2019	
kr	128	820	656,	mot	kr	121	582	947	i	2018.

Ordinært	resultat	for	2019	før	skatt	viser	et	overskudd	på	
kr	5	787	957.

Follo Ren skiller mellom selvkostområdet som gjelder 
husholdningsavfall	som	er	hovedaktiviteten	i	selskapet,	
og	næringsavfallet	som	bokføres	på	avdeling	bedrift	
med	eget	resultatregnskap.	Bedriftsavdelingen	omsatte	
for	kr	8	150	843	i	2019	med	et	årsresultat	før	skatt	på	
kr	2	776	265.	Dette	resultatet	er	skattepliktig.	

Pr.	31.12.2018	utgjorde	selskapets	balanse	kr	81	970	476.	
Selskapets	egenkapital	utgjorde	kr	21	156	624.	Follo	Ren	
tilbakeførte	totalt	kr	8	186	483	fra	tidligere	overskudd	til	
eierkommunene	etter	deres	eierandel	i	selskapsavtalen.	
Ved	årsskiftet	var	likviditeten	god.

Driftsinntektene	har	et	positivt	avvik	på	kr	2	827	269	der	
salg av papir og metall utgjør hovedtyngden, samt økte 
inntekter	hos	Bedriftsavdelingen.

Driftskostnadene	ble	kr	2	046	056	lavere	enn	budsjettert	
der	mindre	bruk	av	konsulenttjenester,	lavere	kostnader	på	
gjenvinningsstasjonene	på	gjenvinning	og	sluttbehandling,	
reduserte	totale	innkjøp	og	lavere	kostnader	hos	Bedrifts-
avdelingen	er	noen	av	årsakene.

Personalkostnadene	ble	noe	høyere	enn	budsjettert	på	
grunn av innføring av lørdagsåpne gjenvinningsstasjoner og 
innføring	av	nye	tjenester	som	har	medført	flere	oppgaver	
og	mer	oppfølging.

Follo Ren innførte ny renovasjonsløsning med blant annet 
utsortering	av	matavfall	høsten	2017.	Det	ble	foretatt	en	
enerettstildeling	av	restavfallet	for	sortering	på	anlegget	til	
ROAF	(Romerike	avfallsforedling	IKS)	der	avtalens	lengde	er	
syv	år.	Prisen	på	sortering,	behandling	og	avsetning	baserer	
seg	på	selvkostreglene.	Anlegget	sorterer	ut	matavfall	i	
	grønne	poser,	plast,	metaller	og	noe	papir.	Avsetnings-
prisene i markedet har vært langt lavere enn beregnet i 
hele 2019 med resultat at behandlingskostnadene har økt 
betydelig.

Selskapet har vurdert risikoer og usikkerhetsfaktorer 
til	å	være	lave	både	når	det	gjelder	drift	og	økonomi.	
En	vesentlig	del	av	selskapets	virksomhet	baseres	på	
langsiktige	avtaler	og	at	det	er	lovpålagte	tjenester	som	

Styrets 
 årsberetning 2019
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sikrer	inntektene.	Kun	en	mindre	del	av	økonomien	er	utsatt	
for	svingninger	i	valuta	og	råvarepriser.	Avfallsmengdene	som	
genereres	gjennom	husholdningene	endres	relativt	lite	fra	et	
år	til	år.	Follo	Ren	har	lånefinansiert	avfallsbeholdere	og	tomt	
i	Vestby	gjennom	lån	i	Kommunalbanken	til	markedsmessige	
betingelser	med	flytende	rente	og	vil	således	være	eksponert	
for	den	til	enhver	tid	gjeldene	markedsrente.	Follo	Ren	er	i	
svært	liten	grad	eksponert	mot	kredittrisiko	da	eierkommune-
ne	er	de	dominerende	kundene.	Bedriftskundene	som	kjøper	
tjenester fra Follo Ren har avtaler som begrenser risikoen 
for	tap	for	Follo	Ren.	Det	er	sikret	god	likviditet	gjennom	
driftstilskudd	fra	eierkommunene.

Selskapet	driver	ikke	forsknings-	eller	utviklingsaktiviteter.	

Selskapets årsregnskap er avlagt under forutsetning om 
fortsatt	drift,	og	styret	bekrefter	at	denne	forutsetning	er	til	
stede.	Det	har	ikke	oppstått	saker	i	fra	begynnelsen	av	2020	
som	påvirker	årsregnskapet	2019.

Fremtidig utvikling
Selskapet	vedtok	ny	strategi	i	2018	der	det	er	lagt	vekt	på	
bærekraftige	renovasjonsløsninger,	økonomi	og	innbygger-
fokus.	Nye	ambisiøse	mål	er	satt	som	skal	dekke	fremtidens	
nasjonale	og	internasjonale	krav	til	avfallsbehandling.

Bemanning
I	2019	har	Follo	Ren	økt	bemanningen	noe	ved	å	opprette	
flere	deltidsstillinger	i	forbindelse	med	lørdagsåpne	gjen-
vinningsstasjoner.	Ved	utgangen	av	2019	var	det	dermed	
33	fast	ansatte	i	100	%	stillinger,	tre	ansatte	i	50	%	stillinger	
og	fem	i	mindre	stillingsprosent	(16	%–24	%)	i	selskapet.	
For	å	møte	økt	trafikk	på	gjenvinningsstasjonene	i	perioden	
april	til	oktober	ble	bemanningen	på	gjenvinningsstasjonene	
igjen	økt	med	to	70	%	stillinger	per	stasjon.	Totalt	antall	

årsverk	med	både	fast	ansatte,	ansatte	i	engasjement	og	
ekstrahjelp	ble	44,3	i	2019	mot	41,8	i	2018.

Sykefravær
I 2019 var den totale sykefraværsprosenten, for alle fast 
ansatte,	samt	ansatte	i	vikariater	og	midlertidige	stillinger	
på	9,02	%	mot	5,63	%	i	2018.	Korttidssykefravær	(fravær	
inntil	16	dager)	er	1,01	%	mot	1,77	%	i	2018.	Det	høyere	
sykefraværet	skyldes	flere	langtidssykmeldinger	i	andre	halvår	
2019.	Ingen	av	tilfellene	er	jobbrelatert,	og	alle	blir	fulgt	opp	
med	tilrettelagt	arbeid,	så	langt	det	er	mulig.

Likestilling
Av	alle	fast	ansatte	er	det	63	%	menn	og	37	%	kvinner	
i	Follo	Ren.

Follo	Ren	har	ingen	fast	ansatte	med	funksjonshemming.	
Flere	ansatte	har	ikke-europeisk	bakgrunn,	og	ved	rekrutte-
ring	er	det	fokus	på	likestilling	på	alle	områder.

HMS
I	2019	ble	det	registrert	totalt	188	HMS-avvik,	mot	217	i	
2018.	Follo	Ren	har	fortløpende	fokus	på	registreringen	av	
uønskede hendelser, da det viser fokus på HMS-arbeid blant 
de	ansatte.

Personskader
I 2019 ble det registrert 11 personskader der skadene 
betegnes	som	småskader.	

Ytre miljø
Det	ble	registrert	et	avvik	knyttet	til	ytre	miljø	i	2019.		Avviket	
gjelder	en	større	mengde	asbest	som	ble	feilaktig	lagt	i	rive-
masser	av	en	kunde.	Ansatte	på	stasjonen	oppdaget	dette	og	
ryddet	dette	iht.	rutiner	for	behandling	av	asbest.

Styrets årsberetning 2019

Vinterbro 17. februar 2020

Nicolay	Corneliussen Pål	Vedeld Marie	H.	Simonsen Runar Jacobsen
DAGLIG	LEDER

Kari Agnor
STYRELEDER

Rannveig	Kvifte	Andresen Bjørn Gunnar Ganger
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Resultatregnskap REGNSKAPET FØLGER REGNSKAPSLOVEN

2019 2019 2018

Driftsinntekter Note Regnskap Budsjett Regnskap

Salgs- og leieinntekter 9 24	865	269 22	088	000 23	192	602

Driftstilskudd	fra	eierkommunene 1, 7 109	883	000 109	833	000 101 239 000

Sum driftsinntekter 134 748 269 131 921 000 124 431 602

Driftskostnader
Lønn,	godtgj.	og	sosiale	kostnader 3, 9 31	859	972 30	473	494 28	835	436

Avskrivninger 11 3	087	917 3	787	216 3	136	431

Annen	driftskostnad 2,	8,	9 93	872	768 96	606	002 89	611	081

Sum driftskostnader 128 820 656 130 866 712 121 582 947

Driftsresultat 5 927 612 1 054 288 2 848 654

Finansinntekter
Renteinntekter 593	031 560	000 626	076

Sum eksterne finansinntekter 593 031 560 000 626 076

Finanskostnader
Renteutgifter,	provisjoner	og	andre	fin.utg. 732	686 600	000 571	677

Sum eksterne finanskostnader 732 686 600 000 571 677

Resultat eksterne finanstransaksjoner -139 655 -40 000 54 399

Ordinært resultat før skattekostnad 5 787 957 1 014 288 2 903 053

Skattekostnad på næringsvirksomhet 13 610 778 250 980

Årsresultat 6 5 177 179 1 014 288 2 652 073

Disponering av årsresultatet

Avsatt	til	annen	egenkapital 5 177 179 2 652 073
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Balanse
EIENDELER Note 31.12.19 31.12.18

Anleggsmidler
Tomter,	bygninger	og	annen	fast	eiendom 11 21	795	899 21	593	479

Utstyr,	maskiner	og	transportmidler 11 12	926	839 12	180	305

Aksjer og andeler 5 530	032 462	301

Sum anleggsmidler 35 252 770 34 236 085

Omløpsmidler
Kundefordringer 14 2	150	753 2	541	973

Øvrige	kortsiktige	fordringer 3	841	796 4	311	008

Bankinnskudd og kontanter 15 40	725	157 42	790	793

Sum omløpsmidler 46 717 706 49 643 774

Sum eiendeler 81 970 476 83 879 859

EGENKAPITAL OG GJELD Note 31.12.19 31.12.18

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Andelsinnskudd 6 1 200 000 1 200 000

Sum innskutt egenkapital 1 200 000 1 200 000

Opptjent egenkapital

Opptjent egenkapital selvkost 6 11	153	917 16	328	708

Opptjent	egenkapital	avdeling	bedrift/næring 6 8	802	707 6	637	220

Sum opptjent egenkapital 19 956 624 22 965 928

Sum egenkapital 21 156 624 24 165 928
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EGENKAPITAL OG GJELD Note 31.12.19 31.12.18

Gjeld

Langsiktig gjeld

Avsetning for pensjonsforpliktelser 12 6	269	608 5	669	147

Langsiktig	lån 4 34	001	020 32	381	640

Sum langsiktig gjeld 40 270 628 38 050 787

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 13	488	202 15	614	891

Betalbar	skatt	på	næringsvirksomhet 13 610	778 250	980

Skyldige	offentlige	avgifter 1	675	415 1	484	422

Annen	kortsiktig	gjeld 3, 10 4	768	829 4	312	851

Sum kortsiktig gjeld 20 543 224 21 663 144

Sum gjeld 60 813 852 59 713 931

Sum egenkapital og gjeld 81 970 476 83 879 859

 17. februar 2020

Rannveig	Kvifte	Andresen Nicolay	Corneliussen Marie	H.	Simonsen Runar Jacobsen
DAGLIG	LEDER

Kari Agnor
STYRELEDER

Bjørn Gunnar Ganger Pål	Vedeld
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Kontantstrømoppstilling
2019 2018

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Ordinært	resultat	før	skattekostnad 5	787	957 2	903	053

Periodens	betalte	skatter -250	980 -606	024

Ordinære avskrivninger 2	997	796 2	737	365

Nedskrivninger 0 455	750

Tap/gevinst	ved	salg	av	anleggsmidler 0 -32	571

Endring	i	kortsiktige	fordringer	kundefordringer 391 220 -291	487

Endring	i		kortsiktig	gjeld		inkl	leverandørgjeld -2	126	689 861	311

Økning	pensjonsforpliktelse 600	461 623	637

Endring	i	andre	omløpsmidler	og	andre	gjeldsposter 1	095	486 -2	112	812

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 8 495 251 4 538 222

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger	ved	salg	av	varige	driftsmidler 117 000 105	000

Utbetalinger	ved	kjøp	av	varige	driftsmidler -4	043	413 -5	063	759

Utbetalinger	til	investeringer	i	finansielle	anleggsmidler -67	731 -69	443

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -3 994 144 -5 028 202

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetalinger	ved	opptak	av	ny	langsiktig	gjeld	 4	757	000 740	000

Utbetalinger	ved	nedbetaling	av	langsiktig	gjeld -3	137	620 -2	811	670

Tilbakebetaling	av	egenkapital -8	186	483 -6	508	317

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -6 567 103 -8 579 987

Netto	endring	i	bankinnskudd,	kontanter	og	lignende -2	065	636 -9	069	967

Beholdning	av	bankinnskudd,	kontanter	og	lignende	pr	01.01. 42	790	793 51	860	759

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12. 40 725 157 42 790 792
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Follo	Ren	IKS	årsregnskapet	er	satt	opp	i	samsvar	med	
regnskapslovens	bestemmelser.	Det	er	utarbeidet	etter	norske	
regnskapsstandarder	og	anbefalninger	til	god	regnskapsskikk	
for	selskap	som	ikke	er	små	foretak,	samt	gjeldene	forskrifter	
tilknyttet	lov	om	interkommunale	selskaper.

Presiseringer mht. regnskapsprinsipper:
Inntektsføring
Inntektsføring	ved	salg	av	varer	skjer	på	leveringstidspunktet.	
Tjenester	inntektsføres	i	takt	med	utførelsen.

Anleggsmidler
Varige	driftsmidler	avskrives	over	forventet	økonomisk	levetid.

Omløpsmidler
Omløpsmidler	vurderes	til	laveste	av	anskaffelseskost	og	virkelig	
verdi.	Kortsiktig	gjeld	balanseføres	til	nominelt	mottatt	beløp	på	

etableringstidspunktet.	Kortsiktig	gjeld	oppskrives	ikke	til	virkelig	
verdi	som	følge	av	renteendring.

Fordringer
Kundefordringer	og	andre	fordringer	oppføres	til	pålydende	etter	
fradrag	for	avsetning	til	forventet	tap.

Avsetning	til	tap	gjøres	på	grunnlag	av	en	individuell	vurdering	av	
de	enkelte	fordringene.	

Skatt
Follo	Ren	IKS	betaler	skatt	av	resultatet	på	avdeling	bedrift/
næring.	Skatter	kostnadsføres	når	de	påløper,	det	vil	si	at	
skattekostnaden	er	knyttet	til	det	regnskapsmessige	resultat	før	
skatt.	Skattekostnaden	består	av	betalbar	skatt.	Skattekostnaden	
fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster 
i	henhold	til	skattegrunnlaget.

Noter

2019 2018
Ski kommune 28	130	048 25	917	184

Oppegård kommune 25	712	622 23	689	926

Ås kommune 18	350	461 16	906	913

Frogn kommune 19	229	525 17	716	825

Nesodden kommune 18	460	344 17	008	152

Sum 109 883 000 101 239 000

Note 1 Driftstilskudd fra eierkommunene

Note 2 Kjøp fra eierkommunene ifb. tjenesteproduksjon

2019 2018
Oppegård kommune

(Leie	av	grunn	Oppegård	gjenvinningstasjon) 	188	753	 	181	831	

Nesodden kommune

(Leie	av	grunn	Teigen	gjenvinningstasjon) 	180	000	 	180	000	

(Renovasjon	Ildjernet) 	24	845	 	15	158	

Sum  393 598  376 989 

Regnskapsprinsipper
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2019 2018
Antall	årsverk	(faste):																																																																																		 33,0 29,7

Antall	årsverk	(vikarer/ekstrahjelp):																																																					 8,0 7,9

Antall	årsverk	(engasjement):																																																 3,3 3,7

Antall	årsverk	(Nav	tiltak) 0,0 0,5

Sum årsverk 44,3 41,8

Lønnskostnader
Lønninger	m.m 21	558	993 19	566	333

Feriepenger 2	697	904 2	408	236

Arb.giv.avg. 3	757	378 3	382	439

Pensjonskostnader 3	508	720 3	094	241

Lønnstilskudd	fra	Nav 0 -201	425

Refusjoner sykelønn -994	222 -712	882

Ytelser	til	styret 225	043 218	372

Øvrige	personalkostnader 1	106	156 1	080	122

Sum Lønn, godtgj. og sosiale kostnader 31 859 972 28 835 436

Daglig leder
Lønn 1	185	888 1	153	754

Pensjon 174	974 174	938

Annen godtgjørelse 33	610 32	281

 1 394 472  1 360 973 

Det	er	utbetalt	kr	225	043	i	styrehonorar	til	selskapets	styre.		
Det	foreligger	ellers	ingen	ytelser	til	andre	ledende	personer	eller	styre.

Revisjonshonorar
Revisjonshonorar	–	Follo	Distriktsrevisjon	IKS 90 000 75	000

Annen rådgivning og bistand regnskap  -    -   

 90 000  75 000 

Note 3 Lønnskostnader og godtgjørelser 01.01.– 31.12.

Årsrapport 19 | Follo Ren 17



32/20 Referat og orienteringer - 20/00013-5 Referat og orienteringer : FolloRen IKS Årsrapport 2019

Note 4 Langsiktig gjeld

2019 2018
IB	01.01 32	381	640 34	453	310

Opptak nye lån 4	757	000 740	000

Betalt avdrag 3	137	620 2	811	670

Saldo 31.12. 34 001 020 32 381 640

Spesifikasjon av saldo pr. 31.12.

Kommunalbanken Løpetid Lånenummer 2019 2018

Lån	tatt	opp	01.10.2013 10 år 20130538 5	780	000

Lån	tatt	opp	01.10.2013 30 år 20130539 21	079	960

Lån	tatt	opp	30.06.2016 9 år 20160314 1	650	000

Lån	tatt	opp	09.02.2017 7 år 20170209 443	350

Lån	tatt	opp	01.06.2018 6	år 20180161 554	990

Lån	tatt	opp	12.06.2019 6	år 20190230 4	492	720

Saldo 31.12. 34 001 020

Andel	forfaller	etter	5	år	(2025): 	16	638	673	 	17	350	090	

Note 5 Aksjer og andeler
2019 2018

Egenkapitalinnskudd	KLP	pr.01.01. 462	301 392	858

Årets innskudd i KLP 67	731 69	443

Egenkapitalinnskudd KLP pr. 31.12. 530 032 462 301
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Note 6 Egenkapital

2019 2018

Egenkapitalinnskudd eierkommuner

IB	01.01. 1 200 000 1 200 000

UB 31.12. 1 200 000 1 200 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital selvkost

IB	01.01.	Opptjent	egenkapital 16	328	708 21 022 279

Tilbakeført	til	eierkommunene,	etter	eierandel	i	note	7 -8	186	483 -6	508	317

Årsresultat 3	011	692 1	814	746

UB 31.12. inkl. årets resultat 11 153 917 16 328 708

Annen egenkapital avdeling bedrift/næring

IB	01.01.	Opptjent	egenkapital 6	637	220 5	799	893

Årsresultat 2	165	487 837	327

UB 31.12. inkl. årets resultat 8 802 707 6 637 220

Sum Egenkapital selvkost og avdeling bedrift/næring per 31.12. 21 156 624 24 165 928

Note 7 Eierinformasjon
2019 2018

Eierandeler:

Ski kommune 25,6	% 25,6	%

Oppegård kommune 23,4	% 23,4	%

Ås kommune 16,7	% 16,7	%

Frogn kommune 17,5	% 17,5	%

Nesodden kommune 16,8	% 16,8	%

Sum 100,0 % 100,0 %

Note 8 Leieavtaler 2018

Avtaler og priser pr 31.12.2018

Festeavtaler / leie av eiendom/tomter Leieperiode frem til 2019 2018

Administrasjonskontor	–	Kveldroveien	4,	Vinterbro 01.07.2021 514	924 768	688

Bølstad gjenvinningsstasjon, Ås 29.05.2022 94	447 91	264

Oppegård gjenvinningsstasjon, Oppegård Løpende 188	753 181	831

Teigen	gjenvinningsstasjon,	Nesodden 31.12.2022 180	000 180	000

Omlastehall og lager, Langhus 31.03.2028 2	915	456 1	934	007
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Note 9 Budsjett avvik
Årsresultatet	var	positivt	med	kr	5	787	957	for	både	
selvkost	og	bedrift,	og	før	skatt.	Driftsinntektene	har	
et	positivt	avvik	på	kr	2	827	269	der	salg	av	papir	og	
metall utgjør hovedtyngden, samt økte inntekter hos 
Bedriftsavdelingen.

Driftskostnadene	ble	kr	2	046	056	lavere	enn	bud-
sjettert	der	mindre	bruk	av	konsulenttjenester,	lavere	

kostnader på gjenvinningsstasjonene på gjenvinning 
og	sluttbehandling,	reduserte	totale	innkjøp	og	lavere	
kostnader	hos	Bedriftsavdelingen	er	noen	av	årsakene.

Personalkostnadene	ble	noe	høyere	enn	budsjettert	
på grunn av innføring av lørdagsåpne gjenvinnings-
stasjoner og innføring av nye tjenester som har med-
ført	flere	oppgaver	og	mer	oppfølging.

Note 10 Tildelt enerett på sortering og behandling hos ROAF
Follo	Ren	IKS	har	tildelt	enerett	på	sortering	og	be-
handling	av	ca.	20	000	tonn	restavfall	per	år	på	etter-
sorteringsanlegget	til	ROAF	(Romerike	avfallsf	oredling	
IKS).	Betingelsene	er	at	prisen	på	behandlingen	skal	
skje	til	selvkost.	

Denne	avtalen	startet	1.	oktober	2017	og	løper	fram	til	
30.	september	2024.

Prisen	for	behandling	blir	satt	gjennom	budsjett-
behandlingen	og	etterkalkuleres	etter	endt	år	i	
	henhold	til	selvkostreglene.

Det	er	foretatt	en	avsetning	på	kr	486	000	for	
	kostnaden	i	regnskapet	for	2019.

Note 11 Varige driftsmidler
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Anskaffelseskost	01.01. 41	500 213	015 4	746	494 5	195	021 19 370 237 29	566	267 4	671	849 26	309	251 30	981	100 60	547	367

Årets	tilgang	 0 1	295	983 397 000 637	564 1	394	929 3	725	476 317 937 0 317 937 4	043	413

Årets avgang 0 0 -1	623	560 0 -117 000 -1	740	560 0 0 0 -1	740	560

Anskaffelseskost 31.12. 41 500 1 508 998 3 519 934 5 832 585 20 648 166 31 551 183 4 989 786 26 309 251 31 299 037 62 850 220

Akk.	av-	/	nedskrivninger	
01.01. 41	500 213	015 3	642	826 2	041	109 11	447	544 17	385	994 2	387	622 7 000 000 9	387	622 26	773	616

Tilbakeførte	avskrivninger 0 0 -1	623	560 0 -20	366 -1	643	926 0 0 0 -1	643	926

Årets avskrivninger 0 25	038 182	098 699	289 1	975	853 2	882	278 115	517 0 115	517 2	997	795

Årets nedskrivinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Akk. av- /  
nedskrivninger 31.12. 41 500 238 053 2 201 364 2 740 398 13 403 031 18 624 346 2 503 139 7 000 000 9 503 139 28 127 485

Bokført verdi pr. 31.12. 0 1 270 945 1 318 570 3 092 188 7 245 135 12 926 838 2 486 647 19 309 251 21 795 899 34 722 735

Levetid – antall år 3 år 5 år 5–10 år 10 år 8–10 år 40 år

Anleggsmidler	er	vurdert	til	anskaffelseskost.	Anleggsmidler	med	begrenset	økonomisk	levetid	avskrives	lineært	med	like	store	årlige	
beløp	over	levetiden	til	anleggsmiddelet.
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Generelt om pensjonsordningen 
i Follo Ren IKS
Foretaket	er	pliktig	til	å	ha	tjenestepensjonsordning	
og	etter	lov	om	obligatorisk	tjenestepensjon,	og	har	
etablert	pensjonsordning	som	tilfredsstiller	kravene	
i	loven.	Follo	Ren	IKS	har	kollektiv	pensjonsordning	
i	Kommunal	Landspensjonskasse	(KLP)	som	sikrer	
ytelsesbasert	pensjon	for	de	ansatte.

Pensjonsordningen	omfatter	alders-,	uføre-,	ektefelle-,	
barnepensjon	samt	AFP/tidligpensjon.

Regnskapsføring av pensjon
Etter	gjeldende	forskrifter	om	årsregnskap	og	
årsberetning	skal	driftsregnskapet	belastes	med	
pensjonskostnader	som	er	beregnet	ut	fra	langsiktige	
forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og 
G-regulering.	Pensjonskostnadene	beregnes	på	en	
annen	måte	enn	pensjonspremien	som	betales	til	
pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være 
forskjell	mellom	disse	to	størrelsene.	 	

Note 12 Pensjonskostnader og forpliktelser

2019 2018

Økonomiske forutsetninger
Avkastning på pensjonsmidler 3,80	% 4,30	%

Diskonteringsrenter 2,30	% 2,60	%

Årlig lønnsvekst 2,25	% 2,75	%

Årlig G-regulering 2,00	% 2,50	%

Pensjonskostnader inkl. aga
Nåverdi av årets opptjening 	3	928	548	 	3	361	669	

Rentekostnad 	954	793	 	820	478	

Brutto	pensjonskostnad 	4	883	341	 	4	182	147	

Forventet avkastning 	-1	138	474	 	-975	316	

Administrasjonskostnad/Rentegaranti 	142	387	 	146	128	

Netto	pensjonskostnad	inkl.	adm.kost 	3	887	254	 	3	352	959	

Aga	netto	pensjonskostnad	inkl.	adm.kost 	548	103	 	472	767	

Resultatført	planendring  -    -   

Resultatført	aktuarielt	tap 	3	800	 	95	136	

Resultatført pensjonskostnad  4 439 157  3 920 862 

Pensjonsforpliktelse 31.12.2019 31.12.2018

Brutto	påløpt	pensjonsforpliktelse 	34	546	211	 														34	677	171	

Pensjonsmidler 	28	755	914	 														25	280	201	

Netto	forpliktelse	før	arb.avgift 	5	790	297	 																9	396	970	

Balanseført nto forpl./(midler) etter aga  6 269 608                 5 669 147 

Innbetalt	premie	inkl.	administrative	kostnader	til	pensjonsordning	i	2019	utgjør	kr	3	364	326.
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Note 13 Skattekostnad
2019 2018

Ordinært	resultat	før	skattekostnad 	5	787	957	 	2	903	054	

Permanente forskjeller  -    2 909 

Resultat	unntatt	bedriftsbeskatning 	3	011	692	 	1	814	746	

Skattbart resultat  2 776 264  1 091 216 

Skattekostnad	22	%	/	23	% 	610	778	 	250	980	

Det	skilles	mellom	resultat	fra	selvkost	og	resultat	oppnådd	gjennom	salg	av	tjenester	i	avdeling	bedrift/næring.	
Overskudd	opptjent	fra	bedrifter	skal	bedriftsbeskattes.

Note 14 Kundefordringer
2019 2018

Kundefordringer 	2	176	649	 	2	542	013	

Kundefordringer	er	vurdert	til	pålydende,	med	en	avsetning	for	tap	i	2019	på	kr	25	896.
Selskapet	har	ingen	fordringer	som	forfaller	senere	enn	ett	år	etter	regnskapsårets	slutt.

Note 15 Bundne midler
2019 2018

Bunden	bankkonto	for	forskuddstrekk	pr.	31.12. 	1	085	348	 	981	125	

Skyldig	forskuddstrekk	termin	6	pr.	31.12. 	-1	033	567	 	-930	298	
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For 2019 har Follo Ren samlet inn data for det alle område-
ne.	Dette	er	fortsatt	en	kompleks	oppgave,	spesielt	mot	våre	
leverandører da noen av våre leverandører ikke fører slik 
statistikk	enda.	I	alle	våre	nye	avtaler	er	innlevering	av	årlig	

miljøregnskap	et	krav	slik	at	våre	fremtidige	miljøregnskap	
blir	så	komplette	som	mulig.	Innsamlet	data	gir	et	bilde	av	
hvor	stort	karbonavtrykk	driften	av	Follo	Ren	har.	Målet	er	
å	bli	klimanøytrale.	

Miljørapport
Follo	Ren	jobber	for	å	bli	en	klimanøytral	virksomhet.	I	2019	er	arbeidet	med	
å	finne	ut	hvor	stort	karbonavtrykk	virksomheten	setter	ved	dagens	drift	
videreført.	Karbonavtrykk	er	et	avtrykk	som	viser	virksomhetens	årlige	utslipp	
av	karbondioksid.	Vårt	ønske	er	at	vi	skal	få	til	økt	verdiskaping	samtidig	som	vi	
minimerer	vårt	karbonavtrykk.

Datagrunnlaget	som	ble	samlet	inn	for	2018	er	nå	videreutviklet.	Datainnsamlingen	er	delt	i	tre	områder,	som	er	basert	på	
Greenhouse	Gas	Protocol	Corporate	Standard	(forkortet	GHG-Protokollen).	Disse	tre	områdene	er:

DIREKTE UTSLIPP 
fra	vår	virksomhet.	Transport	med	
kjøretøy	som	opereres	av	virksomheten.	
Stasjonær	forbrenning	av	fossile	brensler.	
Utslipp	fra	kjemiske	og	fysiske	prosesser.

INDIREKTE UTSLIPP
fra	vår	virksomhet.	
 Fjernvarme og innkjøpt 
elektrisitet.

INDIREKTE UTSLIPP 
fra	vår	virksomhet.	Forretningsreiser,	
innkjøpte	transporttjenester,	
pendling, innkjøp av produkter og 
avfall	og	renovasjon.
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Regnskapet	viser	at	den	største	kilden	til	klima	gassutslipp	kommer	fra	drift	
av	våre	anleggsmaskiner	og	innsamling	av	avfall	på	husstandsnivå.	Dette	
inkluderer	trucker,	hjullastere	og	renovasjonskjøretøy.	I	2019	har	klima-
utslippene	blitt	redusert	som	følge	at	renovasjonskjøretøyene	i	større	grad	
benytter	biogass.	Det	har	vært	en	økning	i	utslippene	relatert	til	miljøpunkt,	
men	dette	skyldes	at	vi	har	opprettet	flere	for	å	få	økt	materialgjenvinning.	
Follo	Ren	setter	krav	i	alle	nye	innkjøp	til	klimanøytral	drift	av	større	
kjøretøy.	Når	nye	avtaler	igangsettes	vil	dette	sørge	for	at	klimautslippene	
går	ytterligere	nedover.	

Når	det	gjelder	innkjøp	av	elektrisk	kraft	har	vi	lagt	til	grunn	europeisk	miks.	
Dette	fordi	vi	p.t.	ikke	har	total	oversikt	på	hva	som	er	innsatsfaktorene	
(kullkraft,	vannkraft	etc.)	

Miljøregnskap
FORBRUK CO₂-UTSLIPP I TONN

2017 2018 2019 ENHET 2017 2018 2019

SCOPE 1 /  
DIREKTE UTSLIPP

Bensin 	560	 	448	 liter  1,2  1,0 

Diesel 	47	898	 	52	060	 	55	930	 liter  127,0 	138,5	 	148,8	

HVO	Diesel 	784	

Totale utslipp scope 1  127,0  139,7  149,8 

SCOPE 2 /  
INDIREKTE UTSLIPP

Elektrisitet	gjenvinningsstasjoner 	117	647	 	134	732	 	123	057	 kWh 	56,1	 	64,3	 	58,7	

Elektrisitet	omlastehall 	38	161	 	90	889	 kWh 	18,2	 	43,4	

Elektrisitet	administrasjon 	47	580	 	34	843	 	34	190	 kWh  22,7 	16,6	 	16,3	

Oppvarming, gass administrasjon

Totale utslipp scope 2  78,8  99,1  118,4 

SCOPE 3 /  
INDIREKTE UTSLIPP VALGFRI 

Innsamling av husholdningsavfall, biogass  231 900  219 999 m3

Innsamling av husholdningsavfall, diesel 	249	760	 	77	464	 	47	225	 liter 	664,0	 	206,1	 	125,6	

Transport	av	avfall	fra	miljøpunkt,	
 gjenvinningsstasjoner og omlastehall, diesel  27 202 	117	663	 	127	983	 liter  220,0  313,0 	340,4	

Forretningsreiser,	ansattes	biler 	767	 	525	 liter 	1,8	  1,2 

Forretningsreiser, diverse transport 	7,5	

Totale utslipp scope 3  884,0  520,9  474,7 

Totale utslipp alle scope  1 089,8  759,6  742,9 
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Gebyrgrunnlaget  
per innbygger i 2019 var  
kr 907,– mot kr 876,– i 2018.
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Nøkkeltall  
avfallsmengder
INNSAMLET MENGDE  
AVFALL I TONN
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* 	Ekstrem	tørkesommer	førte	til	vesentlig	mindre	innlevert	hageavfall	i	2018.	 
Mengden	normaliserte	seg	i	2019.

Årsrapport 19 | Follo Ren 29



32/20 Referat og orienteringer - 20/00013-5 Referat og orienteringer : FolloRen IKS Årsrapport 2019

Totalt antall tonn avfall med prosentvis 
nyttegjørelse av avfallet etter sortering

TONN 
2019

HUS
HOLDNING NÆRING OMBRUK

MATERIAL
GJENVINNING

ENERGI
GJENVINNING DEPONI

Restavfall fra husholdningene 	14	578	  13 771 	807	 100
Matavfall 	3	269	 	3	269	  -   100
Trevirke 	8	416	 	6	994	 	1	422	 100
Papp/papir/drikkekartong	fra	husholdning 	5	122	 	4	555	 	567	 99 1
Papp/papir/drikkekartong	fra	gj.st.  1 032 	850	 	182	 99 1
Hageavfall  7 920 	7	286	 	634	 100
Restavfall fra gjenvinningsstasjonene 	4	978	 	4	560	 	418	 7 89 4
Grave- og rivemasser 	4	522	 	3	988	 	534	 100
Glass-/metallemballasje 	2	138	 	2	108	  30 98,4 1,6
Metall 	1	960	 	1	674	 	286	 82,0 1,6 16,4
Impregnert trevirke 	1	620	  1 393  227 100
EE-avfall 	1	148	  999 	149	 87,0 7,3 5,7
Gips  902 	451	 	451	 90 10
Farlig avfall 	849	 	718	  131 16 74 10
Klær og sko  1 023  1 023  -   	75,0	 23,0 2
Plastemballasje fra husholdning 	1	054	  997 	57	 100
Plastemballasje	fra	gj.st. 	294	 	252	 	41	 100
Bildekk 	162	  139  23 	4,3	 85,4 10,3
Total avfallsmengde  60 987  55 029  5 957 

TOTALT ANTALL TONN AVFALL  
PER AVFALLSTYPE

Total avfallsmengde

60 987 TONN
Husholdningsavfall: 55 029 tonn
Næringsavfall: 5 957 tonn

139 / 23  Totalt  162

252 / 41  Totalt  294

718 / 131  Totalt  849 

451 / 451  Totalt  902 

850 / 182  Totalt  1 032 

1 023 / 0  Totalt  1 023 

997 /  57  Totalt  1 054 

999 /  149  Totalt  1 148 

1 393 / 227  Totalt  1 620 

1 674 / 286  Totalt  1 960 

2 108 / 30  Totalt  2138 

3269 / 0  Totalt  3269 

3 988 / 534  Totalt  4 522 

4 560 / 418  Totalt  4 978 

4 555 / 567  Totalt  5 122 

7 286 / 634  Totalt  7 920 

6 994 / 1 422  Totalt  8 416

13 771 /  807  Totalt  14 578 
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TOTALE AVFALLSMENGDER FORDELT 
PÅ GJENVINNINGSGRAD I FORHOLD  
TIL SELSKAPETS MÅL OG EU-KRAV

EU krav:
50 %	av	husholdningsavfall	til	materialgjenvinning	innen	2020	
55 %	av	husholdningsavfall	til	materialgjenvinning	innen	2025 
60 %	av	husholdningsavfall	til	materialgjenvinning	innen	2030	
65 %	av	husholdningsavfall	til	materialgjenvinning	innen	2035

2016 – Totalt  58 733

2017 – Totalt  59 891

2018 – Totalt  57 427 

2019 – Totalt  60 987 
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*  Det er mye ombruk som ikke ligger i våre 
statistikker.	Mesteparten	av	ombruket	
foregår	via	arving	av	klær,	og	Finn.no	
og	tilsvarende	tjenester,	i	apper,	sosiale	
medier,	ombruksbutikker	osv.	

Ombruk	måles	ikke	her.	Follo	Ren	skal	tilrettelegge	for	 
ombruk	for	å	redusere	den	totale	avfallsmengden	med	10 %	
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Totalt

480
kg per år

per person

120 kg  Restavfall husholdningene

60 kg Trevirke

40 kg Papp/papir/drikkekartong husholdningene

64 kg Hageavfall

Restavfall fra gjenvinningsst. 40 kg 35 kg Grave og rivemasser

Matavfall 28 kg 18 kg Glass-/metallemballasjev

Metall 15 kg 12 kg Impregnert trevirke

EE-avfall 9 kg 9 kg Klær og sko

7 kg Papp/papir/drikkekartong gjenvinningsst.

4 kg Gips

Plastemballasje fra husholdning 9 kg

Farlig avfall 6 kg

  Plast fra gjenvinningsstasjonen 2 kg 1 kg Bildekk

TOTALT ANTALL KG AVFALL PER INNBYGGER

2017 20182016
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2019

48
0

INNSAMLET MENGDE 
AVFALL I KG PER 
INNBYGGER I FOLLO

Avfallsmengdene	er	relativt	jevne	de	
siste	årene.	Årsaken	til	noe	mindre	
avfallsmengde	i	2018	er	tørkesommeren	
der	hver	innbygger	kastet	i	gjennomsnitt	
23	kg	mindre	hageavfall	enn	i	2019.	

32 Follo Ren | Årsrapport 19



32/20 Referat og orienteringer - 20/00013-5 Referat og orienteringer : FolloRen IKS Årsrapport 2019

Returpunkt
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Totalt  

197 
kg per år
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Totalt  

27
kg per år

Totalt  

256 
kg per år
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Follo	Ren	drifter	gjenvinningsstasjonene	Oppegård	på	
Sofiemyr,	Bølstad	i	Ås	og	Teigen	ved	Fagerstrand.	Alle	anleg-
gene	er	leid.	Ingen	av	stasjonene	har	egen	driftstillatelse/
konsesjon,	alle	drifter	etter	avfallsforskriftens	kapitel	11.	
Stasjonene	driftes	likt	med	tanke	på	åpningstid	og	tilbud.	
Hovedsakelig	er	det	private	kunder	som	leverer	sitt	eget	
avfall,	men	en	mindre	andel	er	næringskunder.

De store avfallstypene er treverk, restavfall, hageavfall og 
rive/gravemasser.	Volumet	på	disse	er	relativt	stabilt,	treverk	
øker	litt	mens	restavfall	ligger	flatt.	Rive/gravemasser	har	
variert	noe	de	siste	årene.	Hageavfall	har	økt	betydelig	fra	

2018.	Dette	skyldes	dels	at	2018	var	et	unntaksår	med	tørt	
og	varmt	vær	som	gav	lite	vekst,	og	dels	at	alt	mottakene	er	
tømt	ned	på	slutten	av	2019	slik	at	det	ikke	ligger	igjen	noe	
volum	etter	tidligere	år.

Driften	på	gjenvinningsstasjonene	er	i	liten	grad	endret	i	
løpet	av	2019.	Tilbud,	sorteringer	og	løsninger	er	i	stor	grad	
de	samme.	En	vesentlig	endring	gjelder	åpningstider,	hvor	
lørdager	i	vinterhalvåret	tidligere	var	stengt.	Med	virkning	
fra	1.	november	2019	ble	gjenvinningsstasjonene	åpne	
lørdager	også	på	vinterhalvåret.	Tilbudet	ble	godt	mottatt	av	
kundene	med	bra	besøkstall	og	positive	tilbakemeldinger.	

Gjenvinningsstasjoner
Gjenvinningsstasjonene	er	mottak	for	annet	avfall	en	det	som	leveres	hjemme	
eller	på	returpunkt.	På	gjenvinningsstasjonene	kan	man	kaste	grovavfall,	EE-avfall,	
farlig	avfall	og	hageavfall,	og	i	2019	var	det	over	180	000	besøkende.
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Gjenvinningsstasjon tonn
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Tonnasje
Antall	tonn	av	ulike	avfallstyper	levert	til	gjenvinningsstasjonene	i	2019*

* inkludert avfall fra næringsdrivende

1 032
Papp/papir/drikkekartong
Bølstad
Oppegård
Teigen
Miljøbilen

7 920
Hageavfall
Bølstad
Oppegård
Teigen
Miljøbilen

902
Gips
Bølstad
Oppegård
Teigen
Miljøbilen

838
Farlig avfall
Bølstad
Oppegård
Teigen
Miljøbilen

162
Bildekk
Bølstad
Oppegård
Teigen
Miljøbilen
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Miljøbilen
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Impregnert 
trevirke
Bølstad
Oppegård
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4 978
Rest etter 
sortering
Bølstad
Oppegård
Teigen
Miljøbilen

4 522
Grave- og rivemasser 
(jord, stein, keramikk)
Bølstad
Oppegård
Teigen
Miljøbilen

294
Plast
Bølstad
Oppegård
Teigen
Miljøbilen

1 960
Metall
Bølstad
Oppegård
Teigen
Miljøbilen

1 148
EE-avfall
Bølstad
Oppegård
Teigen
Miljøbilen
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Besøkstallene	på	gjenvinningsstasjonene	økte	med	4	%	for	
privatkunder	og	hele	17	%	for	næringskunder.	Økningen	
blant	private	kan	skyldes	både	det	unormale	været	i	2018,	
og	den	generelle	befolkningsveksten.	Økningen	blant	
næringsdrivende	er	positiv	av	flere	grunner.	Det	viser	at	vårt	
tilbud	til	næringsdrivende	i	regionen	er	konkurransedyktig,	
og	at	næringssatsingen	gir	resultater.	Det	er	også	grunn	
til	å	tro	at	det	at	Oslo	Ren	innførte	adgangskontroll	våren	
2019,	fører	til	at	enkelte	næringskunder	velger	Follo	Rens	
gjenvinningsstasjoner	fremfor	stasjonene	i	Oslo.	

En	annen	viktig	årsak	til	økningen	i	antall	næringskunder	
er at Follo Rens operatørene på gjenvinningsstasjonene 
har	blitt	dyktigere	til	å	skille	ut	næringskunder	slik	at	det	
reduserer	antallet	som	urettmessig	klarer	å	komme	inn	som	
subsidierte	privatkunder.	

Ny	kassaløsningen	ble	satt	i	drift	1.	oktober	2019	på	alle	tre	
gjenvinningsstasjoner.	Den	nye	løsningen	vil	gi	bedre	data-
grunnlag	og	er	første	trinn	til	å	også	innføre	adgangskontroll.		
Adgangskontrollen	vil	settes	i	drift	i	starten	av	2020.	Med	
dette	vil	selskapet	være	enda	bedre	rustet	til	å	skille	mellom	
næringskunder	og	privatkunder.	

Veksten	i	besøkende	og	avfallsmengder	er	utfordrende	med	
tanke	på	gjenvinningsstasjonenes	utforming	og	tilstand.	
Stasjonene	er	bygget	20–30	år	tilbake	i	tid,	og	ikke	tilpasset	
dagens	behov	og	krav.	Det	må	påregnes	at	det	vil	komme	
nye	krav	til	spesielt	knyttet	til	ytre	miljø	som	vil	utløse	
investeringsbehov	de	nærmeste	årene.

Besøkende på gjenvinningsstasjonene
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Tjenesten	er	tenkt	som	et	tilbud	til	dem	med	små	av-
fallsmengder,	og	særlig	til	innbyggere	uten	bil	og	som	har	
vanskelig	for	å	komme	seg	til	gjenvinningsstasjonen.	Tilbu-
det er godt likt, men har dessverre lavere besøkstall enn 
ønsket.	Årsakene	til	de	relativt	lave	besøkstallene	er	flere.	
Kommuni	kasjonsmessig	er	det	vanskelig	å	nå	ut	til	alle	med	
denne	tjenesten.	I	tillegg	er	antall	stoppesteder	begrenset,	
og	det	er	mange	som	likegodt	heller	drar	til	gjenvinnings-
stasjonen	hvis	de	likevel	må	ut	og	kjøre.	

Follo	Ren	ser	på	muligheten	for	å	få	stoppestedene	til	Miljø-
bilen lagt inn som varsel i appen, slik at beboere i nærheten 

får	varsel	dagen	før	Miljøbilen	kommer.	De	gangene	det	har	
vært	varslet	via	SMS	har	dette	hatt	en	relativt	stor	økning	i	
antall	besøkende.	

Likevel	ser	Follo	Ren	stor	nytteverdi	i	Miljøbilen.	Over	halv-
parten av avfallet som blir levert her er enten farlig avfall 
eller	EE-avfall.		Det	antas	at	store	deler	av	dette	lett	kunne	
ha	blitt	kastet	i	restavfallet	dersom	tjenesten	ikke	fantes.	

Miljøbilen *Se www.folloren.no for betingelser 
• M
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VI TAR I  
MOT DET  
DU KAN    
BÆRE*

Miljøbilen	er	en	mobil	gjenvinningsstasjon	som	har	vært	i	drift	siden	2018.	
Den	stopper	på	faste	stoppesteder	hver	14.	dag	til	faste	klokkeslett.	I	2019	
hadde	Miljøbilen	i	underkant	av	3	000	kunder.
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Ved	utgangen	av	2019	sto	det	utplassert	31	545	beholdere	
til	restavfall	og	29	005	beholdere	til	papir.	Totalt	er	det	
60	550	beholdere	som	står	utplassert	i	Follo	Rens	område.	
Det skjer en stadig økning i antall nedgravde brønner, noe 
i	eksisterende	borettslag	og	sameier,	men	mest	av	alt	i	
nye	byggeprosjekter.	Det	er	nå	421	nedgravde	brønner	til	
restavfall	og	papir	i	våre	områder.	

I	tillegg	er	det	35	nedgravde	avfallsbrønner	for	glass-	og	
metall	emballasje.	Total	mengde	samlet	inn	fra	restavfalls-
beholdere	hos	husstandene	i	2019	var	19	721	tonn.	Dette	
er	en	liten	reduksjon	fra	2018	på	192	tonn,	som	tilsvarer	
-0,19	%.	

Renovasjonsbilene som henter restavfall hos hushold-
ningene	kjører	til	omlastehallen	til	Follo	Ren	på	Fugleåsen	
og laster over innholdet i større containere for videre trans-
port	til	ettersorteringsanlegget	til	Romerike	Avfalls	foredling	
(ROAF)	på	Skedsmo.		I	2019	fikk	vi	sortert	ut	3269	tonn	

matavfall	i	grønne	poser.	Dette	matavfallet	gikk	til	
produksjon	av	biogjødsel	og	kompost.	Anlegget	sorterer	ut	
plasten	fra	Follo	Rens	innbyggere	i	fem	ulike	kvaliteter.	Total	
mengde	utsortert	plastemballasje	til	materialgjenvinning	var	
997	tonn	i	2019.

I	2019	ble	det	totalt	samlet	inn	4555	tonn	papp/papir/
drikke	kartong.	Dette	er	en	nedgang	på	340	tonn	fra	2018,	
noe	som	tilsvarer	nesten	7	%.	Vi	ser	at	det	er	noe	økning	på	
papp,	stort	sett	grunnet	økt	netthandel	og	mer	pakker	som	
sendes	hjem	til	folk	med	pappemballasje.	Samtidig	er	det	en	
større	nedgang	i	papir.	Hovedsakelig	skyldes	dette	mindre	
papir	i	form	av	aviser	og	tidsskrifter,	da	dette	i	stadig	større	
grad	blir	lest	i	digitale	formater.

NordRen er ansvarlig leverandør på innsamling av avfall 
fra husholdningene og tjenesten har stabilisert seg på et 
godt	nivå.

Follo Ren har ansvaret for innsamling av husholdningsavfall 
hos	114	736	innbyggere	fordelt	på	ca.	46	500	husstander.

Husholdnings
renovasjon
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Pilotprosjekt merking av  
avfallsbeholdere i Frogn kommune 
For å bedre kvaliteten på våre tjenester, ble det i 2019 gjen-
nomført et pilotprosjekt med datamerking av avfallsbeholdere 
i	Frogn	kommune.	Bakgrunnen	for	prosjektet	er	at	fag-
systemet med oversikt over eiendommer og avfallsbeholdere 
ikke	inneholder	riktig	informasjon	om	hvor	avfallsbeholdere	
tilhørende	den	enkelte	eiendom	står	plassert,	og	hvor	naturlig	
stoppested	for	renovasjonsbil	er	i	forhold	til	dette.	Dette	
gjør	systemet	sårbart	mht.	utskifting	av	personell,	vikarer	ved	
sykdom	eller	ferieavvikling	etc.	Det	er	viktig	for	Follo	Ren	at	
kvaliteten	på	tjenestene	er	så	stabil	og	god	som	mulig.

Frogn	kommune	ble	valgt	ut	til	å	være	pilot-kommune	for	
dette	prosjektet	fordi	denne	kommunen	har	de	største	utfor-
dringer	i	forhold	til	standplasser.	Merkingen	av	beholdere	var	
i	form	av	et	klistremerke	som	ble	satt	under	lokket	på	avfalls-
beholderne.	Klistremerkene	inneholder	en	liten	databrikke	og	
en	strekkode,	i	tillegg	til	adressen	som	beholderne	hører	til.

I	prosjektet	la	man	opp	til	abonnenter	med	egne	beholdere	
skulle	feste	på	klistremerkene	selv	etter	å	ha	mottatt	disse	i	

brev med informasjon 
om prosjektet og 
hensikten	med	dette.	I	
borettslag	og	sameier	
med felles beholdere 
satte	Follo	Ren	på	
merkene.	

I	etterkant	av	den	fysiske	merkingen	foretok	NordRen	den	
fysiske	datainnhentingen	av	GPS	punktene	for	avfalls-
beholdere	for	å	få	plasseringen	på	tømmedag.	Resultatene	
av	prosjektet	var	gode	og	det	er	besluttet	å	videreføre	
prosjektet	i	øvrige	kommunene	i	løpet	av	2020/2021.

Ny tjeneste – henting av hageavfall
Follo	Ren	lanserte	våren	2019	et	nytt	tjenestetibud	med	
hjemmehenting	av	hageavfall	i	beholdere.	Hageavfalls-
beholderne	blir	tømt	en	gang	per	måned	i	perioden	mai	til	
oktober.	I	tillegg	til	hageavfall	i	beholderen,	kan	abonnenten	

også	legge	ut	en	kvistbunt	ved	tømming.	Tilbudet	ble	
tatt	svært	godt	imot,	og	i	løpet	av	første	sesong	hadde	
1150	husstander	tegnet	abonnement	på	denne	tjenesten.	
Tjenesten	videreføres	for	kommende	år.

660L
Papir

Firma A/S

EC2A0000000000052300
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Gjennomsnittlig innhold basert på plukkanalyse (april 2019)

Innhold i rest avfalls beholderen
Hvert år gjennomfører Follo Ren en plukkanalyse av 
innholdet	i	restavfallsbeholderen.	Dette	gjøres	for	å	få	en	
oversikt	over	hva	som	blir	kastet,	og	hva	som	blir	feilsortert.	
Follo Ren bruker disse tallene som grunnlag for vurdering av 
avfallsløsning,	og	tiltak	for	å	minimere	feilsortering.	

Vi	ser	fra	plukkanalysen	en	positiv	utvikling	ved	at	det	er	
mindre	tekstiler	(nedgang	på	1,3%	fra	2018)	og	glass-	og	
metallemballasje	(nedgang	på	3,2%	fra	2018)	som	blir	kastet	
i	restavfallsbeholderen.	Mengden	kildesortert	avfall	har	også	
gått	opp.	For	de	resterende	avfallstypene	er	det	kun	mindre	
endringer.

Returpunkt
Follo	Ren	har	totalt	126	returpunkter	for	glass-	og	metallem-
ballasje	og	tekstiler	fordelt	på	alle	fem	eierkommuner.	Dette	
er	18	flere	returpunkter	enn	i	2018	og	selskapet	jobber	aktivt	
for	å	utvide	antallet	og	dermed	tilgjengeligheten	for	innbyg-
gerne.	Flere	av	returpunktene	har	nedgravde	avfallsbrønner	
for	glass-	og	metallemballasje,	totalt	sett	utgjør	dette	35	
brønner	fordelt	på	31	steder.	I	2019	ble	det	samlet	inn	totalt	
1	885	tonn	med	glass-	og	metallemballasje	fra	returpunktene.	
Dette	var	en	økning	på	ca.	5	%	sammenlignet	med	2018.	

Tilsvarende	ble	det	i	2019	samlet	inn	1023	tonn	klær,	sko	
og	tekstiler	fra	containere	fra	UFF	og	Fretex.	Dette	var	en	
økning	på	8	%	fra	2018.	Informasjonskampanjer	har	ført	til	
en	økt	bevissthet	rundt	ombruk	og	gjenvinning	av	tekstiler,	
og	dette	gjenspeilet	seg	i	økt	mengde	innsamlet	klær,	sko	
og	tekstiler.	Av	mengden	innsamlet	gikk	75	%	til	gjenbruk	
direkte,	mens	23	%	av	tekstilene	gikk	inn	i	produksjonen	av	
nye	produkter.	Andelen	som	ikke	kunne	brukes	til	ombruk	er	
kun	2	%.	Dette	ble	sendt	til	forbrenning.	
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Omlastehall og lager

Fulle containere trekkes bort fra rampen og klargjøres før 
videre	transport	opp	til	Romerike	Avfallsforedling	(ROAF)	
sitt	ettersorteringsanlegg	på	Berge	i	Skedsmo.	Omlastingen	
av	restavfallet	er	viktig	for	å	få	til	en	miljøeffektiv	transport.	

Follo	Ren	har	en	mann	ansatt	til	å	holde	orden	i	omlaste-
hallen.	Han	følger	opp	renovatørene	og	sjåførene	slik	at	
logistikken	fungerer,	og	holder	hallen	ryddig	og	ren	til	
enhver	tid.	Transportsentralen	Lillestrøm	(TSL)	sørger	for	

transport	av	de	fulle	containerne	opp	til	anlegget	på	Berger.	
Hver	transport	består	av	to	fulle	40	m³	containere	med	
avfall,	totalt	ca.	23	tonn	per	tur.	I	2019	ble	det	lastet	om	
over	19	000	tonn	restavfall	i	omlastehallen.

Ved	siden	av	omlastehallen	er	det	bygget	et	lager	for	
Follo	Ren.	Dette	bygget	inneholder	et	stort	kaldtlager	
på	900	m²,	et	mindre	varmtlager,	en	liten	vaskehall,	og	
personalrom	med	tilhørende	garderobe	og	dusj.	Her	lagres	

Follo Ren har en egen omlastehall for innsamlet restavfall på Fugleåsen på 
Langhus.	Denne	er	på	2000	m²	og	ble	satt	i	drift	våren	2018.	I	omlastehallen	
tømmer	renovasjonsbilene	alt	restavfall	de	har	samlet	inn	fra	beholdere	rett	opp	
i	tette	containere	fra	rampe.		
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de avfalls beholdere og utstyr for reparasjoner av beholdere 
som	står	ute	på	de	enkelte	eiendommene.	I	tillegg	opp-
bevares	alt	av	utstyr	til	returpunkter	her,	samt	noe	utstyr	til	
gjenvinningsstasjonene.	Follo	Ren	har	egen	vaskehallen	med	
beholder	vaskemaskin	for	renhold	av	beholdere	som	byttes	

inn.	Selskapet	har	to	ansatte	som	jobber	med	beholder-
bytter,	reparasjoner,	rydding	av	returpunker	etc.	Disse	har	
sin base på Fugleåsen, men er for det meste på veien for å 
utføre	service	for	innbyggerne.	

Totalt  

19 000 
tonn restavfall 

omlastet i 2019

Årsrapport 19 | Follo Ren 43



32/20 Referat og orienteringer - 20/00013-5 Referat og orienteringer : FolloRen IKS Årsrapport 2019

Hva skjer med avfallet vårt?

Papp/papir
Papp, papir og drikkekartong samles inn fra 
papirbeholdere ved husstanden og fra papp 
og	papircontainer	på	gjenvinningsstasjonene.		
Dette	fraktes	inn	til	Groruddalen	Miljøpark	
i	Oslo.	Her	blir	det	kontrollert,	 sortert	og	
presset	 i	baller,	før	det	blir	solgt	videre	til	
papirfabrikker.	Papiret	inngår	som	råstoff	til	
nye	papirprodukter.	Drikke	kartong	blir	sendt	
til	emballasjeretur	drevet	av	Grønt	Punkt.

Plastemballasje
Plastemballasjen legges sammen med annet 
restavfall,	 og	 blir	 automatisk	 ut	sortert	 på	
ettersorteringsanlegget	til	ROAF	på	Skedsmo.	
På	denne	måten	kan	vi	få	ut	35–50	%	mer	
plastemballasje	enn	ved	kildesortering.

På anlegget i Skedsmo blir plastemballasjen 
skilt ut i fem ulike varianter, basert på plast-
type:	 PET,	PP,	 PE,	 Folie	 og	blandet	plast.	
Plastemballasjen	blir	solgt	videre	til	plastin-
dustrien	til	produksjon	av	nye	plastprodukter.

EE-avfall
Elektrisk	 og	 elektronisk	 avfall	 (EE-	avfall)	
inneholder	miljøfarlige	 stoffer.	 EE-avfallet	
må derfor miljøsaneres, slik at de miljøfarlige 
stoffene	kan	bli	videre	behandlet	på	forsvarlig	
måte.	EE-	avfall	fra	våre	gjenvinnings	stasjoner	
blir transportert og behandlet av Norsk 
Gjenvinning.	I	behandlings	prosessen	blir	de	
miljøfarlige	stoffene	fjernet,	og	deretter	blir	
metaller, glass og plast i produktene sortert 
og	materialgjenvunnet.

Rest etter sortering
Rest	etter	sortering	er	det	er	det	som	blir	igjen	
etter	at	kunder	på	gjenvinningsstasjonene	har	
sortert ut det som kan materialgjenvinnes i 
egne	containere.	Rest	etter	sortering	hentes	
av	Norsk	Gjenvinning	og	sendes	til	ytterligere	
sortering, hvor rester av treverk, metal og farlig 
avfall	blir	plukket	ut.	Det	som	gjenstår	til	slutt	
kan	 ikke	materialgjenvinnes,	 og	 sendes	 til	
forbrenning	med	energiutnyttelse.

Restavfall
Restavfall fra husholdningene er det avfallet 
som	er	 igjen	etter	at	abonnentene	har	kil-
desortert	det	 som	kan	materialgjenvinnes.	
Innholdet	i	restavfallsbeholderen	sendes	til	
ettersorteringsanlegget	 til	 ROAF.	 Her	 blir	
matavfall i grønne poser, plastemballasje, 
små	mengder	restpapir	og	metall	automatisk	
sortert	ut	fra	restavfallet.	Dette	bidrar	til	å	øke	
materialgjenvinningen.

Etter	sortering	blir	resten	av	avfallet	sendt	til	
forbrenning	med	energi	utnyttelse.	Det	vil	si	at	
varmeenergien	fra	forbrenningen	brukes	til	å	
produ	sere	fjernvarme	og	strøm.	

Matavfall
Matavfallet fra husholdningene sorteres i de 
grønne matavfallsposene og legges i restav-
fallsbeholderen.	Våre	renovasjonsbiler	kjører	
innholdet	til	ettersorteringsanlegget	til	ROAF,	
der	matavfallsposene	blir	skilt	ut.	

Etter	sortering	blir	matavfallsposene	kjørt	til	
Den	Magiske	Fabrikken	til	Lindum	i	Vestfold.	
Der	blir	det	organiske	avfallet	omgjort	til	bio-
gass.	Alle	våre	renovasjonsbiler	går	på	biogass	
produsert	fra	matavfall.

Gips
Gips Recycling Norge henter inn gips fra våre 
gjenvinningsstasjoner,	og	frakter	dette	til	sin	
mottakshall	i	Svelvik	utenfor	Drammen.	Gip-
sen	blir	omdannet	til	ny	råvare	som	brukes	i	
produksjon	av	nye	gipsplater.

Hageavfall
Hageavfall fra alle gjenvinningsstasjonene 
fraktes	til	Bølstad	gjenvinningsstasjon	 i	Ås.	
Her	blir	det	kvernet	av	NMI	på	stedet.	Etter	
kverning blir det kompostert på naboeien-
dommen	av	grunneier.

Metaller
Metall	fra	gjenvinningsstasjonene	blir	kjørt	til	
Norsk	Gjenvinning	sitt	anlegg	på	Øra	i	Fred-
rikstad.	Her	blir	metallet	sortert	etter	type,	
og	solgt	videre	som	råvare	til	ny	produksjon.	
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Glass- og metallemballasje
Glass- og metallemballasje samles i containere 
på	våre	returpunkter	og	gjenvinningsstasjoner.	
Enkelte	større	borettslag	og	sameier	har	også	
egen	container	til	glass-	og	metallemballasje.	
Disse	 containerne	 tømmes	 og	 fraktes	 til	
sorteringsanlegget	 til	 Syklus	 som	 ligger	 i	
nærheten	av	Fredrikstad.	Her	blir	det	sortert	
maskinelt	og	solgt	videre	som	råstoff	til	nye	
produkter.	 Metallemballasje	 smeltes	 om	 i	
Norge	og	glassemballasjen	sendes	til	glassverk	
i	Europa.	Det	mest	finknuste	glasset	brukes	til	
å	produsere	Glasopor	(isolasjonsmateriale	til	
veibygging)	av.

Tekstiler
Klær,	sko,	sengetøy	og	andre	tekstiler	blir	
samlet inn på våre returpunkter og gjen-
vinningsstasjoner.	Follo	Ren	har	avtale	med	
UFF	og	Fretex,	som	henter	inn	tekstilene	og	
viderebehandler	det	i	sine	systemer.	I	tillegg	
har Follo Ren et samarbeid med Røde Kors 
om	tekstilcontainere	i	enkelte	borettslag	og	
sameier	som	et	prøve	prosjekt,	samt	tekstil-
innsamling	fra	Miljøbilen.	Hos	alle	selskaper	
blir	tekstilene	sortert	og	solgt	i	butikker	for	
brukt	tøy.	Overskuddet	fra	dette	salget	går	
til	humanitær	hjelp.	De	tekstilene	som	ikke	
blir	solgt,	eller	som	er	slitt	og	ødelagte,	går	
til	materialgjenvinning	der	de	omdannes	til	
nødhjelpstepper	 og	 store	 tekstiltepper	 til	
industrien.

Dekk
Bildekk med og uten felg hentes av Nocas AS 
og	kjøres	til	deres	anlegg	i	Oppaker,	Nes	Kom-
mune.	Der	sorterer	de	ut	felger	og	metallene	
materialgjenvinnes.	Dekkene	kan	ombrukes	
som	de	er,	eller	bli	kvernet	til	granulat	 for	
materialgjenvinning.		

Farlig avfall
Farlig	avfall	er	avfall	som	inneholder	stoffer	
som	er	farlige	for	mennesker,	dyr	og	natur.	
Eksempler	 på	 dette	 er	 maling,	 lim,	 lakk,	
asbestmateriale	m.m.	Det	er	svært	viktig	for	
miljøet	at	dette	avfallet	blir	skilt	ut.	

Stena Recycling AS står for innsamling og 
mottak	av	farlig	avfall	fra	våre	gjenvinnings-
stasjoner.	Avfallet	kjøres	til	Stenas	anlegg	på	
Ausenfjellet	i	Sørum	kommune.	Der	sorteres	
avfallet	og	kjøres	videre	til	riktig	behandlings-
anlegg.

Blandet trevirke
Trevirke	fra	våre	gjenvinningsstasjoner	hentes	
av Norsk Gjenvinning AS som kjører avfallet 
til	sitt	mottak	på	Harald	rud	i	Oslo.	Der	blir	
trevirket	kvernet	til	flis	som	senere	kjøres	
videre	til	forbrenning	med	energiutnyttelse	i	
Linköping,	Sverige.		

Gravemasser og rivemasser
Avfallstyper som betong, porselen,  keramikk 
og lignende har en komplisert sammenblan-
ding av ulike materialer som er vanskelig å 
material	gjenvinne	og	har	dårlig	brenneevne.	
Denne avfallstypen blir derfor lagt på deponi 
hos	Indre	Østfold	Renovasjon.

Impregnert trevirke
Impregnert trevirke fra våre gjenvinningsstasjo-
ner	hentes	av	Rekom	AS.	Impregnert	trevirke	
kvernes	til	flis,	og	kjøres	videre	til	forbrenning	
med	energiutnyttelse	i	Munkfors,	Sverige.

Årsrapport 19 | Follo Ren 45



32/20 Referat og orienteringer - 20/00013-5 Referat og orienteringer : FolloRen IKS Årsrapport 2019

Administrasjonen

Kundeservice
Follo Rens kundeservice besvarer alle spørsmål innbyggerne 
måtte	ha	om	renovasjon.	Henvendelsene	kommer	hovedsa-
kelig	per	telefon	eller	e-post,	men	kundeservice	har	sett	en	
økende pågang av elektroniske henvendelser via selvbetje-
ningsskjemaene	på	nettsiden	folloren.no,	samt	meldinger	
sendt	direkte	fra	appen	«Min	renovasjon».

Foruten å besvare henvendelser har kundeservice hoved-
ansvar for å melde avvik på renovasjonstjenesten, sørge 
for	beholderbytter	og	ellers	ta	tak	i	forhold	av	driftsmessig	

karakter.	Fagsystemet	KomTek	benyttes	som	system	for	
kundeoversikt og oppfølging, og kundeservice fører renova-
sjonsgebyr	på	vegne	av	alle	eierkommunene.

Økt	tjenestetilbud	til	våre	innbyggere	samt	økt	antall	henven-
delser	og	spørsmål	knyttet	til	miljø	og	klima	har	medført	at	
avdelingen	nå	er	oppbemannet	til	tre	ansatte	i	100	%	stilling	i	
tillegg	til	leder	for	husholdningsrenovasjon	og	kundeservice.	

Administrasjonen	i	Follo	Ren	ligger	på	Vinterbro	i	Ås	kommune.	Her	jobber	 
15	ansatte	med	kundeservice,	drift,	innkjøp,	kommunikasjon,	IT,	prosjekt	og	
utvikling,	personal,	HMS	og	økonomi.

De fleste kundehenvendelser kommer 
via telefon, app, nettside eller epost. 
Men det er også mulig å komme innom 
administrasjonen på Vinterbro.
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Kundetilfredshets undersøkelsen 2019
Follo	Ren	gjennomfører	hvert	år	en	kundetilfredshetsundersø-
kelse	blant	innbyggerne	i	alle	eierkommunene.	Kundetilfreds-
hetsundersøkelsen	2019	ble	gjennomført	i	november.	Det	er	
Sentio	Norge	som	gjennomfører	undersøkelsen	på	oppdrag	
for	Follo	Ren.	Undersøkelsen	foregår	via	telefonintervjuer	til	et	
representativt	utvalg	i	alle	fem	eierkommuner.	Totalindikator	
(omdømme	og	tilfredshet	slått	sammen)	viser	et	resultat	som	er	
godt	over	gjennomsnittet	i	Norge,	og	fortsatt	økende	i	forhold	til	
tilsvarende	undersøkelse	for	Follo	Ren	i	2018.	

Oppsummering	av	noen	av	hovedpunktene	i	undersøkelsen:

• Follo	Ren	oppnår	flere	resultater	som	er	meget	
gode	i	på	omdømme-	og	kundetilfredshetsunder-
søkelsen	i	2019.	Jevnt	over	er	resultatene	like	gode	
eller	bedre	enn	de	var	i	2018,	og	Follo	Ren	gjør	det	
bedre	enn	Benchmark	Norge	på	de	fleste	områder.	

• Kundene	til	Follo	Ren	har	generelt	et	godt	inntrykk	
av	selskapet.	Omdømmet	er	det	beste	man	har	
målt	for	Follo	Ren.	Videre	er	det	meget	god	til-
fredshet blant kundene med jobben som selskapet 
gjør,	og	også	på	dette	området	er	resultatene	det	
beste	man	har	målt	for	Follo	Ren.	Dette	gjelder	

både	ureflektert	tilfredshet,	reflektert	tilfredshet	
og	samlemålet	total	tilfredshet.	I	tillegg	er	total-
indikatoren	for	omdømme	og	tilfredshet	den	beste	
man	har	målt.	

• Kundene	har	ikke	spesielt	god	kjennskap	til	sel-
skapet,	men	man	kan	se	en	fremgang	fra	2018	på	
dette	området.	På	omdømmeområdene	som	hand-
ler	om	innovasjon	og	evne	til	å	være	nyskapende	
og selskapets styring og ledelse, har kundene i 
gjennomsnitt	kun	et	middels	godt	inntrykk.	

• Det	er	god	tilfredshet	med	oppsamlingssystemet	
for daglig avfall, og kundene er godt fornøyde 
med	både	hentingen	av	avfallet	og	gjenvinnings-
stasjonene.	Videre	er	det	god	tilfredshet	med	
informasjonen vedrørende avfallsordningen og 
kundebehandling.

• De	fleste	kundene	oppgir	at	det	er	enkelt	å	få	tak	i	
grønne	poser	til	matavfall,	og	et	flertall	av	kundene	
oppgir	å	huske	informasjon/annonser	fra	Follo	Ren	
i	det	siste.	Videre	oppgir	et	flertall	at	de	kjenner	til	
tjenesten	Miljøbilen.	
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Kommunikasjon
Kommunikasjonsavdelingen har ansvar for kommunikasjon 
ut	til	innbyggere,	informasjon	til	eierkommuner	og	kommu-
neadministrasjon,	mediakontakt,	drift	av	nettside	og	sosiale	
mediekanaler,	og	andre	informasjonsaktiviteter.	I	tillegg	
ligger	IT-drift,	telefoni	og	teknisk	kommunikasjon	som	viktige	
arbeidsoppgaver	i	denne	avdelingen.	Kommunikasjonsav-
delingen har også det overordnede ansvaret for selskapets 
digitaliseringsprosjekter.

2019	har	vært	et	normal-år	når	det	gjelder	kommunikasjon.	
Det har ikke vært noen spesielle kriser eller hendelser som 
har vært krevende kommunikasjonsmessig, men mer jevnt 
trykk	med	en	stor	hovedkampanje	på	våren	(hageavfall)	og	
en	stor	hovedkampanje	på	høsten	(matavfall	–	7	sekunder).

Det	største	kommunikasjonskampanjene	i	2019:

• Miljøbilen

• Appen	«Min	Renovasjon»
• Abonnementstjeneste	på	hjemmehenting	av	

hageavfall

• Kildesortering	av	matavfall	i	grønne	poser	–	
7 sekunder

• Lørdagsåpent hele året

• Julesekk

I	tillegg	til	disse	kampanjene	har	det	vært	normal	kommu-
nikasjon	rundt	åpningstider	i	forbindelse	med	påske	og	
jul,	endringer	i	tømmedager	på	helligdager,	driftsrelaterte	
meldinger,	informasjon	om	kildesortering,	standaktivitet,	
temadag mm, utarbeidelse av materiell, årsrapport, 
undervisningsmateriell,	nettsider	og	sosiale	medier,	i	tillegg	
til	kontinuerlig	fokus	på	skilting,	og	produksjon	av	informa-
sjonsmateriell	som	klistremerker,	plakater	osv.	

Det	har	i	løpet	av	2019	blitt	utarbeidet	og	distribuert	tre	
utgaver	av	InfoMagasinet.		Infomagasinet	fungerer	godt	som	
informasjonskanal	som	når	ut	til	alle,	også	de	som	ikke	er	
på	digitale	flater.	Det	inneholder	driftsrelatert	informasjon	
som	tømmedager	og	åpningstider,	og	er	også	en	viktig	
støtte	kanal	til	de	større	kampanjene	med	mer	utfyllende	
informasjon	enn	det	vi	klarer	å	formidle	på	digitale	flater	
og	i	aviser.

I	selskapets	mål	for	2019	er	det	uttalt	
at	selskapet	skal	være	blant	de	ti	beste	
avfallsselskapene nasjonalt og best i 
Østlands	området	på	årlig	nasjonal	kunde-
tilfredshetsundersøkelse.	I	april	2019	
ble det gjennomført en større nasjonal 
undersøkelse hvor 11 000 personer har 
vurdert	renovasjons	selskapet	sitt	på	
et	generelt	grunnlag.	Resultatene	viser	
at	Follo	Ren	har	nådd	sitt	mål,	og	har	
best skåre av renovasjonsselskapene på 
Østlandsområdet.
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Digitalisering
Follo	Ren	har	en	vedtatt	digitaliseringsplan.	Digitalisering	vil	
for	selskapet	innebære	å	ta	i	bruk	teknologi	for	å	kunne	tilby	
bedre	tjenester	ut	til	innbyggerne,	samt	å	effektivisere	og	
optimalisere	drift	på	bakgrunn	av	et	bedre	datagrunnlag.

I	2019	er	følgende	digitaliseringsprosjekter	gjennomført:

• Løft	av	hele	selskapets	IT-løsning	til	Microsoft	
Azure.	Dette	prosjektet	har	sikret	at	selskapet	job-
ber	på	en	moderne	IT-plattform	med	funksjonalitet	
som	ikke	er	til	hinder	for	å	knytte	fagsystemer	bedre	
sammen	og	sikre	så	effektiv	IT-drift	som	mulig.	I	og	
med at det skal skje store digitaliseringsprosjekter 
de	neste	årene	var	det	viktig	å	få	en	plattform	som	
kan håndtere økt digitalisering på en god og sikker 
måte.

• Innføring	av	nytt	kassasystem	på	gjenvinnings-
stasjonene.	Det	nye	systemet	har	integrasjon	mot	
eksisterende	fagsystemer,	og	vil	legge	til	rette	for	
enklere håndtering av betaling ute på stasjonene, 

bedre	datagrunnlag	for	drift	av	gjenvinnings-
stasjonene,	og	et	bedre	tilbud	til	kunder.	Nytt	
kassasystem er det første trinnet av en prosess der 
adgangskontroll	skal	innføres	i	2020.

• Utvikling	av	nettsideløsninger	internt	for	å	bedre	
internkommunikasjon, og for bedre oppfølging av 
leverandører	og	eksisterende	avtaler.

• Pilotprosjekt for datamerking av beholdere i Frogn 
kommune.	Alle	beholdere	i	Frogn	kommune	er	
merket med en databrikke som sikrer gps-punkt for 
standplass	og	som	knytter	de	ulike	beholderne	til	
riktig	eiendom	og	renovasjonsgebyr.	De	resterende	
kommunene vil få samme data merking i løpet av 
2020/2021.

• Anskaffelse	av	nytt	timeregistreringssystem.	
Systemet	vil	sikre	at	tidligere	manuelt	arbeid	rundt	
lønn	og	timelister	i	papir	nå	vil	håndteres	digitalt	i	
selskapets	eksisterende	lønnssystem.	

Prosjekt og Utvikling
Prosjekt og utvikling jobber med utredninger av nye bære-
kraftige	tjenester	som	sørger	for	at	avfallet	som	mottas	
blir	en	ressurs	i	ny	produksjon.	Avdelingen	har	ansvar	for	
implementering av strategien i alle ledd, ansvarlig for at årlige 
målsettinger	utarbeides	og	følges	opp,	og	opplæringen	som	
skal	gjennomføres	i	regi	av	Follo	Ren.	Opplæring	gis	i	spen-
net	barnehagebarn	til	professornivå.	Prosjekt	og	utvikling	har	
i	dag	to	ansatte.	

I	2019	ble	følgende	oppgaver	gjennomført:		

• Opplæring	og	besøk	av	4.	klassinger	på	gjenvin-
ningsstasjonen.	Alle	skolene	i	våre	eierkommuner	
blir	invitert.	I	2019	var	det	totalt	21	skoler	som	
svarte	på	invitasjonen,	og	970	elever	som	fikk	
opplæring

• Forelesninger	ved	NMBU
• Presentasjoner	på	kveldstid	hos	organisasjoner,	

Rotary og Lions

• Kontinuerlig	arbeid	med	CSR	i	Follo	Ren
• Uttalelser,	befaringer	og	deltakelse	i	plan	og	bygge-

saker i våre eierkommuner

• Prosjekt	«Fremtidens	løsninger	og	arealer	for	gjenb-
ruk	og	gjenvinning»

• Miljøhus	i	Ski,	Frogn	og	Nesodden	kommuner	–	
samarbeid med eierkommunene om å få egnet 
tomt

• Oppegård	gjenvinningsstasjon	–	deltaker	i	
prosjektgruppen	til	Oppegård	kommune	med	
utarbeidelse av nye gjenvinningsstasjon for 
Nordre Follos innbyggere

• Anbud	for	nytt	modulbygg	for	mottak	og	
mellomlagring av Farlig avfall på Bølstad gjenvin-
ningsstasjon

• 15	nye	miljøpunkt,	tidligere	returpunkt,	basert	på	
gjennomført	tilgjengelighetsanalyse

• Miljøbil	–	prosjekt	på	hvordan	utnytte	miljøbilens	
kapasitet	enda	bedre.	Tiltak	igangsettes	i	2020

• Avfallssug- utredning om hvordan eierskap, 
investeringer	og	drift	bør	gjennomføres.	Arbeidet	
fortsetter	i	2020

• Prosjekt	«Nedstrømsløsninger»
• For å få økt materialgjenvinning jobbes det med 
alternativer	for	avfallstyper	som	i	dag	går	til	
forbrenning eller deponi
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• Hageavfall	i	Kretsløp	–	samarbeid	med	ny	
leverandør som skal kompostere hageavfallet 
for	å	tilrettelegge	for	salg	av	jord	på	våre	
gjenvinningsstasjoner

• Oppfølging	av	«Strategi	Follo	Ren	2019–2035»
• Utarbeidelse	av	avfallsstatistikk

• Oppfølging	og	igangsetting	av	tiltak	i	gjen-
bruksplan for Follo Ren IKS

 – Pusset opp Gjenbrukscontainerne på 
Teigen	og	Bølstad	gjenvinningsstasjoner

 – Åpnet Gjenbrukscontainer for byggemate-
rialer	på	Teigen	gjenvinningsstasjon

• Deltaker i utvikling av nye klima- og energipla-
ner i våre eierkommuner

 – Jobbet mye med å få gode mål på avfalls-
området som er målbare

• Sekretariat	for	Avfallsforum	Øst	–	AFØ
• Avfallsforum	Øst	er	et	forum	for	åtte	inter-
kommunale	selskaper/kommunale	etater	som	
har	renovasjons	som	sitt	ansvarsområdet

• Det arrangeres heldags medlemsmøter med 
ulike temaer som skal sikre at Akershus, deler 
av Buskerud og Oslo gjennom samarbeid blir 
ledende	i	landet	på	bærekraftig	ressursutnyt-
telse	av	avfall.	

• Styringsgruppen jobber for at innbyggerne i 
Avfallsforum	Øst	sitt	område	skal	oppleve	å	
ha de beste og mest harmoniserte løsningene 
for	håndtering	og	optimal	ressursutnyttelse	av	
avfall i landet innen 2030

Innkjøp
Follo	Ren	følger	lov	og	forskrift	om	offentlige	anskaffelser.	
Anskaffelser	skal	gjennomføres	på	bakgrunn	av	en	
behovsanalyse	basert	på	anskaffelsens	omfang	og	verdi,	
der	aktuelle	interne	og	eksterne	interessenter	involveres.	
Bærekraft	har	høyt	fokus.	Avdelingen	jobber	med	å	utvikle	
metoder	for	å	stille	gode	miljøkrav	i	våre	anskaffelser.

Follo Ren jobber mye med kontraktsoppfølging av 
eksisterende	avtaler.	Selskapet	er	opptatt	av	å	ha	et	godt	
samarbeid	med	leverandører,	samtidig	som	kontraktsfeste-
de	vilkår	følges	opp	og	etterleves.	Oppfølging	av	lønns-	og	
arbeidsforhold,	miljøkrav	og	nedstrømsløsninger	har	hatt	
prioritet	i	dette	arbeidet.

Totalt	har	Follo	Ren	ca.	70	avtaler	på	nedstrømsløsninger,	
drift	og	varekjøp.	

I	2019	gjennomførte	selskapet	24	anskaffelser	av	ulik	
størrelse.	Noen	av	de	viktigste	avtalene	var	kjøp	av	system	
for	adgangskontroll	og	kassaløsning	til	våre	gjenvinnings-
stasjoner, samt transport og behandling av gips fra våre 
gjenvinningsstasjoner.	

Follo	Ren	ansatte	i	2019	en	ekstra	medarbeider	på	
innkjøpsavdelingen.	Dette	vil	medføre	at	avdelingen	får	
kapasitet	til	bedre	og	mer	innovative	innkjøp	fremover.

Økonomi og personal 
Avdelingen	består	av	tre	ansatte	med	ulike	ansvarsområder.	
Controller	har	overordnet	ansvar	for	regnskapet.	Regn-
skapsfunksjonene	ellers	er	lagt	eksternt	til	et	regnskaps-
kontor.	Personal-/HMS-sjef	har	overordnet	ansvar	for	alle	
personalrelaterte oppgaver, samt HMS og kvalitetsarbeid 
i	Follo	Ren.	Admin.	assistent	jobber	i	50	%	stilling,	og	har	
i	tillegg	til	en	rekke	HMS-relaterte	oppgaver,	rollen	som	
sikkerhetsrådgiver	i	bedriften.		

De ansatte i Follo Ren 
Ved	utgangen	av	2019	var	det	33	fast	ansatte	i	100	%	stil-
linger,	tre	ansatte	i	50	%	stillinger,	og	fem	i	mindre	stillings-
prosent	i	selskapet.	Det	er	16	ansatte	som	jobber	i	adminis-
trasjonen.	De	andre	er	fordelt	på	tre	gjenvinningsstasjoner	
og	drift	av	omlastehall,	samt	returpunkter	og	beholderbytte.	
Gjennomsnittsalderen	på	de	ansatte	i	administrasjonen	er	
43	år,	og	ansatte	i	drift	er	i	gjennomsnitt	52	år	gamle.

I mars 2019 startet vår nye innkjøpskonsulent, i nyoppret-
tet	stilling.	I	forbindelse	med	flere	digitaliseringsprosjekter	
ble	det	opprettet	en	engasjementsstilling	i	desember.

I sommermånedene økes bemanningen på gjenvinnings-
stasjonene for å møte større kundemengde og utvidete 
åpningstider.	

I november 2019 begynte Follo Ren med helårlig 
lørdagsåpne	gjenvinningsstasjoner.	I	den	forbindelse	ble	
det	opprettet	flere	deltidsstillinger	for	å	dekke	bemannings-
behovet.

Follo	Ren	har	et	samarbeid	med	NAV	som	omfatter	
arbeidstrening,	avklaring	og	rekruttering.	Gjennom	dette	
samarbeidet	har	Follo	Ren	IKS	hatt	tre	kandidater	i	ar-
beidstrening	i	2019.	I	tillegg	har	en	elev	fra	arbeidslivslinja	
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ved	Nordbytun	ungdomsskole	gjennomført	to	praksistimer	
/	uke	ved	Bølstad	gjenvinningsstasjon	i	perioden	februar	til	
juni	2019.

Kompetanse
Follo	Ren	fortsetter	sitt	fokus	på	kompetanseheving	og	
utvikling	av	sine	ansatte	også	i	2019.	Det	er	totalt	13	
ansatte	på	gjenvinningsstasjonene	med	fagbrev	innen	
gjenvinningsfag.

I	2019	deltok	ansatte	på	gjenvinningsstasjonene	kurs	innen	
håndtering	av	batterier,	samt	oppfriskningskurs	innen	ADR.	
I	tillegg	ble	det	gjennomført	brannvernkurs	med	øvelser	for	
alle	ansatte,	samt	førstehjelpskurs	for	alle	ansatte.

Ansatte	i	administrasjonen	deltar	regelmessig	i	kurs,	
konferanser og andre fora innen sine fagfelt, for å holde seg 
oppdatert	og	gjerne	i	forkant	av	utviklingen	ellers	i	bransjen.	

I	tillegg	til	dette	ble	det	i	2019	fullført	et	årsstudie	i	Digital	
kommunikasjonsledelse	(BI),	et	i	Samspill	og	ledelse	(BI)	og	
et	i	Samplan.		Videre	ble	det	fullført	et	Diplom-studie	innen	
offentlig	anskaffelser	og	et	masterstudie	i	Innovasjon	og	
ledelse	er	pågående.	

Medarbeidertilfredshet
Siden	2012	har	det	hvert	år	blitt	gjennomført	en	medar-
beiderundersøkelse.	Undersøkelsen	har	tilnærmet	samme	
innhold	og	utføres	på	samme	måte	hvert	år.

Undersøkelsen	ble	gjennomført	i	begynnelsen	av	2020,	og	
svarene	er	et	resultat	av	arbeidet	med	medarbeidertilfreds-
het	gjennom	hele	2019.	

Undersøkelsen	inneholdt	40	utsagn	fordelt	på	områdene:	
din	jobb,	lederstøtte,	kommunikasjon,	arbeidsmiljø	og	
generell	tilfredshet.	Respondentene	skulle	svare	på	de	

Årsrapport 19 | Follo Ren 51



32/20 Referat og orienteringer - 20/00013-5 Referat og orienteringer : FolloRen IKS Årsrapport 2019

gitte	utsagn	ved	å	gi	poeng	mellom	1	(helt	uenig)	og	5	(helt	
enig).	Samtlige	utsagn	var	formulert	på	en	måte	at	svaret	
1	(helt	uenig)	betyr	at	respondenten	er	meget	misfornøyd	
med	situasjonen,	mens	5	(helt	enig)	betyr	at	respondenten	
er	veldig	fornøyd	med	situasjonen.	80	%	av	de	inviterte	
ansatte	deltok	på	undersøkelsen.	

Resultatet gjennom de siste årene har holdt seg på et 
stabilt,	godt	nivå.	Også	i	2019	ble	resultatet	veldig	likt	
resultatet	fra	2018.	Sammenlagt	resultat	fra	alle	avdelinger	
og	spørsmål	er	4,1	for	2019,	noe	som	er	likt	som	i	fjor	og	
året	før	det.	Det	var	kun	små	forskjeller	i	årets	undersøkelse	
sammenlignet	med	fjorårets.	To	av	områdene	(«Din	jobb»	
og	«Kultur,	Arbeidsmiljø»)	ble	likt	som	i	fjor	med	et	resultat	
på	henholdsvis	4,1	og	4,2.	Det	er	kun	området	«Kommuni-
kasjon/Identitet»	som	gikk	ned	fra	4,0	i	2018	til	3,9	i	2019.	
Områdene	«Lederstøtte»	og	«Generell	tilfredshet»	økte	fra	
henholdsvis	3,9	til	4,1	og	4,2	til	4,3.		

Generelt får alle områder og spørsmål gode resultater på 
rundt	4	poeng.

Sykefravær
I 2019 var den totale sykefraværsprosenten for alle fast 
ansatte,	samt	ansatte	i	vikariater	og	midlertidige	stillinger,	
på	9,02	%	mot	5,63	%	i	2018.	

Korttidssykefravær	(fravær	inntil	16	dager)	er	svært	lav	med	
1,01	%	mot	1,77	%	i	2018.

HMS
I 2019 ble det dannet et HMS-utvalg som skal fungere 
som	kontrollorgan	for	HMS-arbeid	og	som	støtteapparat	til	
verneombud.	Utvalget	skal	videre	drive	med	holdningsska-
pende	arbeid,	og	fremme	HMS	blant	alle	ansatte.	Utvalget	
møtes	kvartalsvis	og	tar	opp	aktuelle	temaer	for	bedriften.

I	2019	hadde	Follo	Ren	kun	et	eksternt	tilsyn.	Elsikkerhet	
Norge	AS	gjennomførte	EL	tilsyn	etter	føringer	fra	DSB	på	
Teigen	gjenvinningsstasjon.	Det	ble	ikke	funnet	avvik	og	
tilsynet	ble	avsluttet	uten	anmerkninger	e.l.

Sertifisering innen CSR
I	mars	2018	ble	Follo	Ren	sertifisert	innen	CSR	Performance	
Ladder,	en	standard	innenfor	samfunnsansvar.	I	2019	
ble	bedriften	resertifisert	i	en	to	dager	lang	revisjon	av	
systemet,	gjennomført	av	DNV	GL.

Follo	Ren	vurderer	å	bygge	videre	på	sertifiseringen	i	2020	
og	utvide	til	ISO	sertifisering	innen	miljø	og	kvalitet.	

2019

2018

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Din jobb Lederstøtte Kommunikasjon Arbeidsmiljø Generell 
tilfredshet

4,
1

4,
1

3,
9

4,
1

4,
0

3,
9

4,
2

4,
2

4,
2

4,
3

Medarbeidertilfredshet

52 Follo Ren | Årsrapport 19



32/20 Referat og orienteringer - 20/00013-5 Referat og orienteringer : FolloRen IKS Årsrapport 2019

Årsrapport 19 | Follo Ren 53



32/20 Referat og orienteringer - 20/00013-5 Referat og orienteringer : FolloRen IKS Årsrapport 2019

Årsrapport bedrift 2019
Follo	Ren	tilbyr	renovasjonsløsning	til	bedrifter	i	eierkommunen	Frogn,	Nesodden,	
Ås,	Ski	og	Oppegård,	innenfor	renovasjon	og	gjenvinningsstasjoner.	I	tillegg	er	
Follo	Ren	en	bidragsyter	til	ideelle	organisasjoner	og	event/arrangementer.	

Fra	og	være	et	tilbud	som	er	særlig	egnet	for	små-	og	
mellom	store	bedrifter	med	avfall	som	tilsvarer	vanlig	
husholdningsavfall,	utvikler	Follo	Ren	stadig	tjenestetilbudet,	
slik	at	det	nå	fremstår	som	en	totalløsning	for	de	fleste	
typer	bedrifter.	Grunnet	stordriftsfordeler	og	god	utnyttelse	
av kapasiteten på renovasjonsbilene som kjører hushold-
ningsrenovasjon,	kan	Follo	Ren	tilby	renovasjonsløsninger	til	
meget	konkurransedyktige	priser	til	bedriftsmarkedet.

Renovasjonsløsning for bedriftskunder
Follo	Ren	tilbyr	alle	typer	avfallsbeholdere	fra	140 L	avfalls-
beholdere	og	opp	til	stålcontainer	og	komprimatorløsninger.	
Det	tilbys	løsninger	for	alle	typer	avfall	for	bedrifter,	som	
for	eksempel	restavfall	og	papp/papir,	og	grovavfall	som	
trevirke,	metall,	EE-avfall,	farlig	avfall	osv.	Follo	Ren	er	en	
totalleverandør	for	avfallshåndtering.

Follo	Ren	hadde	ved	utgangen	av	2019	avtale	med	296	
bedriftskunder	for	henting	av	avfall.	15	av	avtalene	er	
sesongkunder	som	har	variasjon	i	forhold	til	kapasitet	i	løpet	
av	året.	Totalt	står	det	utplassert	623	beholdere	til	bedrifts-
kunder	fordelt	på	de	fem	kommunene.	

Follo	Ren	jobber	kontinuerlig	med	å	bedre	tjenestetilbud	
og	leveranse.	I	den	forbindelse	har	man	gjennomført	et	

pilotprosjekt i Frogn kommune der alle avfallsbeholdere ble 
merket	med	en	databrikke.	Databrikken	sørger	for	at	nøyaktig	
plassering blir registrert på digitale kart, for å sørge for mini-
malt	med	avvik	og	høyne	kvaliteten	på	renovasjonstjenesten.

Bedriftskunder på våre gjenvinningsstasjoner
Bedrifter	har	også	mulighet	til	å	levere	avfall	til	gjenvin-
ningsstasjonene, uavhengig om har avtale om renovasjons-
tjeneste	hos	Follo	Ren	eller	ikke.	Antall	bedriftskunder	som	
benytter	seg	av	dette	tilbudet	øker	hvert	år,	og	i	2019	var	
totalt	7428	bedriftskunder	innom	gjenvinningsstasjonene.	
Dette	er	en	øking	på	17	%	fra	2018.

Farlig avfall som må deklareres er også noe det jobbes mye 
med	ut	mot	Follo	Rens	kunder.	Det	er	viktig	å	bevisstgjøre	
kundenes	ansvar	rundt	levering	av	farlig	avfall	og	bedrifte-
nes	plikt	til	å	deklarere	dette.	Follo	Ren	ønsker	å	gjøre	det	
enklest	mulig	for	bedriftskundene.	Derfor	har	man	tilbud	om	
å	deklarere	på	vegne	av	bedriftskunder	ved	hjelp	av	fullmakt.	

Follo	Ren	kan	tilby	bedrifter	kundekonto	på	gjenvinningssta-
sjonen	der	de	kan	få	tilsendt	faktura	i	etterkant	av	levering	
istedenfor	å	måtte	betale	ved	hvert	besøk.

Ideelle organisasjoner
Follo	Ren	støtter	foreninger	og	ideelle	organisasjoner	med	
økonomisk kompensasjon for behandling av restlopper, 
restlager	og	andre	godkjente	ryddeaksjoner.

I 2019 var Follo Ren bidragsyter på en rekke loppemarkeder 
og	ryddeaksjoner.

Event/arrangementer
Gjennom	året	har	Follo	Ren	tilbudt	løsninger	for	eventer/
arrangementer.	Det	kan	tilbys	flere	typer	avfallsbeholdere	
og containere, og Follo Ren kan også være rådgivende innen 
dimensjonering	og	plassering	av	avfallsløsninger	til	et	arran-
gement.	Follo	Ren	ønsker	å	være	synlig	i	lokalsamfunnet	og	
støtte	opp	om	det	som	skjer	i	Follo.	

I	2019	var	Follo	Ren	med	som	avfallshåndterer	på	flere	arran-
gementer	som	Smak	Ås,	Monument	festival	og	flere	andre.	
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Follo Ren IKS
Kveldroveien 4
1407 Vinterbro

Tlf: 90 80 40 10
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Kontrollutvalget i  
Nesodden kommune 

A jour pr 12.08.2020 

 Oversikt over saker til behandling 2020 
  

Følgende rapportering 
legges frem fortløpende 

 Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks. Fylkesmannen, 
Helsetilsynet) og kommunens svar/oppfølging. 

 Sekretariatets oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak 
og oppfølgingen av disse. 

Møte nr./ dato, sted Saker 

1/20  
(14.01.2020 kl. 17:15) 
Møterom Hasle, 
Tangenten 

 Godkjenning av protokoll fra møte 19.november 2019 

 Orientering om pasientjournalsystemet i Nesodden kommune  

 Forvaltningsrevisjon Arbeidsmiljø ved helseinstitusjoner i 
Nesodden kommune - Prosjektplan  

 Revisjonens rapport pr 31.10.19  

 Revisors vurdering av uavhengighet  

 Erklæring fra revisor  

 Kontrollutvalgets planarbeid  

 Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling  

 Plan for eierskapskontroll - Bestilling  

 Referat og orienteringer  

2/20  
(04.02.2020 kl. 17:15) 
Møterom Hasle, 
Tangenten 

 Godkjenning av protokoll fra møte 14.januar 2020  

 Orientering fra revisjonen  

 Kontrollutvalgets årsrapport 2019 

 Møteplan 1.halvår 2020 

 Referat og orienteringer 

(17.03.2020 kl. 17:15) 
Møterom Hasle, 
Tangenten 

 AVLYST / UTSATT 

3/20  
(21.04.2020 kl. 17:15) 
Møterom Hasle, 
Tangenten 

 Godkjenning av protokoll fra møte 4.februar 2020 

 Forvaltningsrevisjonsrapport – NAV Nesodden 

 Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024 

 Kommunens rutiner og praksis for tildeling av boliger 

 Engasjementsbrev fra Viken kommunerevisjon IKS 

 Referat og orienteringer 

(12.05.2020 kl. 17:15) 
Møterom Hasle, 
Tangenten 

 AVLYST / UTSATT 

4/20  
(02.06.2020 kl. 17:15) 
Ungdomsarenaen, 
Tangenten 

 Godkjenning av protokoll fra møte 21.april 2020 

 Nesodden kommune – Årsregnskap 2019 m/revisjonsberetning 

(kontrollutvalgets uttalelse) 

 Økonomirapport 1.kvartal 2020 

 Rutiner for nøkler til hjemmeboende pasienters boliger – Ny 
behandling (purret: 09.12.19) 

 Risiko- og vesentlighetsvurdering – Forenklet 
etterlevelseskontroll 2019 

 Referat og orienteringer 

(16.06.2020 kl. 17:15) 
Møterom Hasle, 
Tangenten 

 AVLYST / UTSATT 

5/20 
(18.08.2020 kl. 17:15) 
Ungdomsarenaen, 
Tangenten 

 Godkjenning av protokoll fra møte 2.juni 2020 

 Forvaltningsrevisjonsrapport – Arbeidsmiljø ved 
helseinstitusjoner i Nesodden kommune (frist: 3.kvartal 2020) 

 Kommunens rutiner og praksis for tildeling av boliger – 
Kommunedirektørens tilbakemelding 

 Møteplan 2.halvår 2020 

 Referat og orienteringer 
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2020 
(ikke fordelt) 

 Revisjonens rapport pr 30.04.2020 

 Rapport om forenklet etterlevelseskontroll (frist: 15.09.2020) 

 Forvaltningsrevisjonsrapport – Samfunnssikkerhet og beredskap 
i Nesodden kommune (frist: desember 2019) 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Vedlikehold av 
kommunale bygg i Nesodden kommune (frist: 01.02.2018) 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Rus og psykiatri i 
Nesodden kommune (frist: 16.10.2020) 

 Henvendelse til kontrollutvalget - Bekymring vedrørende 
oppsigelse etter meldt avvik (U OFF) (purret: 20.11.19) 

 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 

 Plan for eierskapskontroll 2020-2024 

 Økonomirapport 2.kvartal 2020 

 Økonomirapport 3.kvartal 2020 

 Budsjett for kontroll og revisjon 2021 

 Revisjonsstrategi 2020 (m/uavhengighetserklæring) 

 Kontrollutvalgets årsplan 2021 

 Evaluering av revisjonsordning for Nesodden kommune (frist: 
31.12.2020) 

 Vurdere dialogmøte med  
o Ordfører 
o Kommunedirektør 
o Kommunalsjefene (5) 
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