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ORIENTERING OM ARBA INKLUDERING 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har nylig vedtatt Overordnet analyse og Plan for selskapskontroll 
(hhv. KU-saker 54/16 og 55/16). Som et ledd i dette arbeidet har utvalget invitert 
daglig leder i Arba Inkludering, Tage Gam, for å orientere om virksomhetens formål, 
drift og utfordringer fremover. 
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ORIENTERING OM UTFALLET AV SKJØNNSRETTEN FOR 
EIENDOMMER LANGS OTTO BLEHRS VEI 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  
Notat med vedlegg om utfallet av rettslig skjønn for eiendommer langs Otto Blehrs 
vei på Nesøya, Rådmannen 30.9.16.  

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har tidligere mottatt og behandlet henvendelse fra en av grunneierne 
som omfattes av skjønnet (sak 79/2014 som ble behandlet 8.12.2014.) 
Henvendelsen gjaldt anmodning om tilsyn med Prosjekt- og utbyggingsavdelingen 
vedrørende arbeidet med en fjellskjæring langs gnr. 40, bnr. 457. Utvalget fattet 
følgende vedtak: 

Kontrollutvalget tar rådmannens vurdering til etterretning og har merket seg at 
rådmannen har satt i gang prosesser for å håndtere tvistene saken 
omhandler. Kontrollutvalget avslutter med dette sin behandling av saken. 

 
Kontrollutvalget har bedt om å bli informert om utfallet av skjønnsretten i forbindelse 
med utbygging av gang og sykkelvei langs Otto Blehrs vei, og har mottatt vedlagte 
notat med vedlegg om saken.  
 
Eiendomsdirektør Ragnar Slaastad Studsrød og saksbehandler Linda Vindenes vil 
legge frem saken og svare på kontrollutvalgets spørsmål.  
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Saken gjelder avtaleskjønn til fastsettelse av erstatning etter eiendomsavståelse til fortau og
sykkelvei .

Sakens bakgrunn

Asker kommune har anlagt gang- og sykkelsti på Nesøya i Asker. Anlegget har foregått
over tre byggetrinn, og skjønnet gjelder fastsetting av erstatning for grunneiere i andre
byggetrinn. Arbeidene er ferdigstilt. Tiltaket omfatter omkring 70 takstnumre hvor det
gjenstår seks takstnummer/eiendommer der partene ikke er kommet til enighet.
Eiendomservervet har funnet sted langs Otto Blehrsvei og Østre vei. For første byggetrinn
ble erstatningsfastsettelsen løst dels gjennom avtale, dels gjennom skjønn, jf. Asker og
Bærum tingretts skjønn 14. november 2008 og Borgarting lagmannsretts avgjørelse 16.
november 2009.

Området som berøres av utbyggingen ble første gang regulert gjennom reguleringsplan for
Nesøya 13. september 1945 . Det aktuelle byggetrinn omfattes av reguleringsplaner vedtatt
henholdsvis 23. september 2003 og 18. januar 2005 . Inngrepene er delavståelser , såkalte
stripeavståelser fra i hovedsak allerede bebygde eiendommer. Avståelsene gjelder dels
tomteareal dels eksisterende veigrunn som ikke tidligere formelt er overdratt.

Partene har inngått avtaler om arbeidstillatelse med anleggsstart 1. oktober 2011. Avtalene
utgj ø r spesielle skj ø nnsforutsetninger for den enkelte eiendom . De enkelte punkter i de
alminnelige skjønnsforutsetninger som legges til grunn for erstatningsfastsettelsen lyder
slik:

1. Erstatning for avståelse av grunn og rettigheter fastsettes ved rettslig skjønn i
medhold av skjønnsprosessloven§ 4 (avtaleskjønn) . Ekspropriasjonsrettslige
regler skal legges til grunn for erstatningsfastsettelsen . For øvrig vises til
likelydende vilkår i overenskomst om avtaleskjønn med de saksøkte.

2. Omfanget av ervervet fremgår av grunnervervskart med justerte arealoppgaver
i takstblad for hver enkelt eiendom.

3. Grunnen avstås til eiendom . Grunnerstatning fastsettes i en sum for hvert
enkelt takstnummer.

4. Erstatningsfastsettelsen skal omfatte alle erstatningsbetingende skader og
ulemper i forbindelse med ervervet, herunder spørsmål om skade og ulempe i
anleggsperioden , unntatt forhold som i de spesielle skjønnsforutsetninger er
holdt utenfor skjønnet.

5 . Saksøker sørger for ettersyn av utført beplantning i ett år etter utplanting.
Ettersynet skal også gjelde eksisterende beplantning på gjenværende eiendom
som kan være påvirket av anleggsarbeidene. Ettersynet utføres av
anleggsgartner som har stått for utplantingen. Utgifter til beplantning som må
skiftes dekkes av kommunen .

- 2 - 15 - 037270SKJ-AHER/2
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6. Alle erstatningsbeløp forrentes med en rentefot fastsatt av skjønnsretten fra
faktisk tiltredelse (anleggsstart) til betaling skjer.

7. Saksopplysninger om vegbredde:

Gammel vegbredde er 6 m, hvorav kjørebane 5 m og 0,5 m skulder på hver
side.

Veibredde ny vei er kjørebane 5 m, asfaltert fortau 2,5 m, total veibredde
skulder til skulder 9,125 m . Grøntarealer er ikke medregnet og inngår i
arealberegningen for ny vei.

Skjønnsforhandlinger ble holdt i Asker og Bærum tingrett i dagene 9 . - 12. mai 2016 . På

vegne av Asker kommune møtte prosjektleder Mette Bergan og rådgiver Reimar Kinn

sammen med prosessfullmektig advokat Aslak Førde samt rettslig medhjelper advokat

Henriette Wergeland Viul. Av de saksøkte møtte Rabbe Lund, Sven Ivar Gerner-Mathisen ,

Anne Lise Braathen , Per Jonas Jonsson samt Ninni Tornøe Jonsson sammen med advokat

Bjørn Stordrange . De berørte eiendommer ble befart og det ble avhørt tre vitner. Under

befaringen møtte også saksøkte Mette Nordby Lund.

Saksøker har i det vesentlige anført:
Samtlige inngrep er såkalte delavståelser/stripeavståelser fra i hovedsak allerede bebygde
eiendommer som ikke har medført tap av byggemulighet. Ingen avståtte arealer har
selvstendig salgsverdi. Verdsettelsen skal skje med utgangspunkt i
ekspropriasjonserstatningsloven§ 5, og det skal foretas en konkret vurdering av
eiendommenes omsetningsverdi før og etter avståelse , jf. Rt-1976-1507 (Sandefjord).
Avståelsene gjelder dels eksisterende veigrunn dels tomteareal, og verdsettelsen av
tomtearealet må skje med utgangspunkt i justert strøkspris. Kun særulemper for
eiendommene skal erstattes, og det er en forutsetning for erstatning at det foreligger et
ø konomisk tap som følge av skaden eller ulempen.

Det følger av reguleringsplanen at tomter ikke kan fradeles og igangsettingstillatelser ikke
gis for nye boliger før det er opparbeidet regulert gang- og sykkelvei frem til aktuell
parsell. Utbygging av gang- og sykkelvei har ført til at rekkefølgekravet i
reguleringsplanen er oppfylt. Det følger av ekspropriasjonserstatningsloven § 9 at fordel på
gjenværende eiendom skal gå til fradrag i vederlaget dersom det er årsakssammenheng
mellom fordelen og ekspropriasjonstiltaket , og fordelen ikke er av allmenn karakter for
eiendommer i distriktet. En grunneier skal ikke ha mer enn full erstatning. Kun nettotapet
skal erstattes slik at de verdier tiltaket har skapt, skal komme til fradrag. Hensynet bak
regelen tilsier fradrag ved erstatningsfastsettelsen for de aktuelle eiendommer. Det
foreligger årsakssammenheng. Det er ikke sannsynlig at kommunen ville gitt dispensasjon
p å deles ø knad før gang- og sykkelsti var opparbeidet.

- 3 - 15-037270SKJ - AHER/2
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Det er kun særfordeler som skal gå til fradrag. Sondringen beror p å en konkret vurdering ,

men det er ikke tilstrekkelig at enkelte mindre arealer utenom det aktuelle området som

ikke avgir grunn , får oppfylt rekkefølgekravet. Likhets- og rimelighetshensyn ble påberopt

også under første b y ggetrinn uten å føre frem , og det foreligger rettskraftige avgjørelser for
så vidt.

Til motpartens anførsel om at skjønnet er fremmet for sent idet det ikke ble begjært innen
ett år , bemerkes at det ikke foreligger frist for innsendelse av skjønnsbegjæring ved
avtaleskjønn. Oreigningsloven§ 16 gjelder kun ved ekspropriasjonstiltak, og hensyn bak
bestemmelsen er heller ikke relevante når eiendommen tas i besittelse i kraft av avtale. Det
skal ikke svares morarente, og 4 % er passende avsavnsrente.

Takst 1 7, gnr 40 / 285 , Rabbe og M e tte Lund
Eiendommen hadde før inngrepet et areal på 441 lnr'. Kommunens inngrep består av
292 m2 veigrunn og 812 m2 eksisterende veigrunn . Den vesentlige del er således veigrunn,
og arealets størrelse har mindre betydning. Eiendommens verdi beror i hovedsak på andre
sentrale elementer enn eierskapet og beskaffenheten til avstått areal , som beliggenhet og
utsikt. Når det gjelder den omtalte skråningen , skal kommunen kun erstatte den
verdireduksjon som følger av en sammenligning med tidligere skråning på stedet. Det er
ikke behov for å bygge mur som følge av tiltaket og således ikke hjemmel for å tilkjenne
erstatning for kostnader knyttet til dette. Heller ikke "søkket" slik det fremstår i dag, eller
vegetasjonen på stedet, gir grunnlag for utmåling av erstatning.

Kommunens tiltak må betraktes som en særfordel. Eiendommen har et delingspotensial
selv om deling ikke følger av reguleringsplanen. En deling og bygging av ny bolig vil ikke
redusere verdien av eksisterende eiendom i slik grad at det overstiger fordelen som oppnås
v ed å kunne dele fra og selge en tomt. Tomteverdien i strøket er høye. Det fradrag som må
foretas som f ø lge av fordelen innebærer at det ikke skal ytes erstatning.

Takst 25 og 26 , gn r 40 / 45 7 og 89 7, Ann e Lis e Braathen og Sven Ivar Gern e r-Mathiesen
Eiendommen besto på tidspunktet for tiltredelse av to taksnumre som må vurderes hver for
seg.

Tak s t 25
Før avståelsen besto eiendommen av 4419 m2 tomtegrunn. Det er avstått 703 m2 hvorav
419 m2 er tomteareal. De viktigste elementer ved eiendommens verdi er i behold; utsikt ,
bolig , hage og eiendommens størrelse . Ulempene som følge av fjellskjæringens estetiske
karakter og sikringsmur skal inngå i differanseerstatningen i den grad det har redusert
eiendommens salgsverdi. Tiltaket er ikke synlig fra boligen , kun fra veien. De furutrær
som måtte felles som følge av inngrepet skal erstattes .

- 4 - 15-037270SKJ-AHER/2
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En konkret vurdering tilsier fordelsfradrag . Etter sin størrelse kan tomten deles selv om det

ikke er lagt opp til deling i reguleringsplanen.

Takst 26
Takstnummeret gjelder en ubebygd tomt på 1373 m2 • Eiendommen må verdsettes etter
differanseprinsippet. Eiendommen er fortsatt stor nok til at byggemuligheten ikke er
påvirket. Tiltaket utgjør en særfordel som må komme til fradrag.

Begge taksnumre
Det er ikke grunnlag for å erstatte kostnadene til forlenging av støttemur som begjært av
grunneierne. Det er ikke nødvendig å etablere en høyere og lengre mur, verken i
sikringsøyemed eller i gjenskapelseshensikt.

Det er begjært dekning av utgifter til teknisk og juridisk bistand. En grunneier har ikke rett
til å engasjere enhver sakkyndig bistand uten avtale. Juridisk bistand fra advokat Knutsen
aksepteres likevel så langt dette var nødvendig for å forhandle om en avtale, men det
fremsatte krav er for høyt. Kostnadene til advokat Jørgensen, NGI, arkitekt Jones, OMS
oppmåling samt kostnader i diverseposten , fremstår ikke nødvendige. Ingeniør Sønsterøds
utgifter knyttet til arbeidet under forhandlingene , aksepteres .

Takst 18 , gnr 40 / 152 , Magne Falkenberg
Eiendommen var 4284 m2 før inngrepet og 4091 m2 etter. I tillegg til veiareal ble det gjort
inngrep i 95 m2 tomteareal. Arealet som er avstått er lite i forhold til eiendommens
størrelse. Eiendommen består ikke av hage , kun skog. Verken atkomst eller innsyn er
påvirket av inngrepet som uansett vil ligge i nedre sjikt av strøkspris.

Det foreligger særfordel idet inngrepet innebærer delingsmulighet. Saksøkte tilkommer
etter dette ingen erstatning.

Takst 31, gnr 40 / 499 , Per Jonas og Ninni T Jonsson
Før inngrepet var eiendommen 2872 m 2 . Resteiendommen er på 2501 m2 , og 124 m2

tomtegrunn skal erstattes . Differanseprinsippet kommer til anvendelse ved en
erstatningsfastsettelse.

Når det gjelder de særlige skjønnsforutsetningene, kan de ikke tolkes slik at kommunen har
forpliktet seg til å flytte transformatorkiosken på eiendommen . Eventuell flytting av denne
må bekostes av eier.

Eiendommen er forel ø pig ikke delt , men muligheten for fradeling av tomt innebærer en
særfordel slik at det ikke er grunnlag for utmåling av erstatning .
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Takst 44 , gnr 40 / 1244 , Gro Turid Thoresen

Arealet som er avgitt i anledning tiltaket er brukt som innkjørsel til eiendommen. Samlet
areal her var før inngrepet 107 , 5 m2 . Avstått areal er 4 , 7 m2 . Eiendommens verdi er ikke
redusert som følge av inngrepet og det er ikke grunnlag for utmåling av erstatning .

Takst 7 0 , gnr 40 / 355, Borghild Gr ø ndahls arvinger
Før inngrepet var eiendommen 4245 m2 , etter inngrepet og før fradeling 3937 m2 . Avstått
tomteareal utgjør 96 m2 . Arealet var ikke benyttet som hage , men besto av skog/fri
vegetasjon. Eiendommen har ikke mistet skjerming som følge av inngrepet , og en
erstatning etter differanseprinsippet må ligge i nedre sjikt av strøksprisnivå.

Det er grunnlag for fradrag som følge av særfordel. Det kunne som følge av inngrepet
fradeles tomt på 15 85 m2 som er solgt for 6 150 000 kroner.

Erstatningen skal etter dette settes i null.

Saksøker har nedlagt slik påstand

1 Skjønnet fremmes .
2 Asker kommune betaler de ved skjønnet forbundne kostnader.

De saksøkte har i det vesentlige anført:
Et sentralt spørsmål for erstatningsfastsettelsen er om ekspropriasjonserstatningsloven§ 9
om fordelsfradrag kommer til anvendelse . Eiendommene skjønnet gjelder har fordeler av
tiltaket, men det foreligger ingen slik særfordel for den enkelte eiendom som anført av
kommunen .

Det foreligger ikke årsakssammenheng mellom tiltaket og den påberopte fordel. Tre
grunneiere nevnt under skjønnsforhandlingene ble gitt dispensasjon før utbedringen av
veien fant sted. Vitnet fra kommunen kunne ikke huske at det var fremsatt søknader om
deletillatelse som var avslått. Asker kommune fremstår relativ liberal hva gjelder å gi
dispensasjoner . Etter dette måtte grunneiere kunne påregne dispensasjon fra
reguleringsplanens krav om at gang- og sykkelsti skulle være opparbeidet før fradeling av
tomter og før igangsettingstillatelse for nye boliger.

Tiltaket innebærer at det er et mindretall som utsettes for inndragning av den aktuelle
fordel. Retten må prøve om rimelighet og likhet tilsier at det gjøres gjeldende særfradrag
for de aktuelle takstnummer. Det kan i vurderingen ikke være avgjørende h v ilket resultat
man kom til under første byggetrinn. Her var tomtene stort sett ferdig utbygd , og
særfordelen oppsto for noen få. Situasjonen er ikke tilsvarende for andre og tredje
byggetrinn hvor langt flere får en slik fordel.

- 6 - 15- 0 3727 0S KJ-AHER/2



64/16 Orientering om utfallet av skjønnsretten ifm utbygging av Otto Blehrs vei - 16/00051-8 Orientering om utfallet av skjønnsretten ifm utbygging av Otto Blehrs vei : Skjønn A&B Tingrett 0806_2016

Subsidiært skal fradragene ikke gjøres større enn om kommunen hadde gjort gjeldende

krav om refusjon. Det at refusjon var en mulighet, innebærer at det må settes en øvre

grense for fordelsfradragenes størrelse. Det fremgår av fremlagt materiale fra kommunen at

grensen for et refusjonskrav ville utgjort 250 000 kroner.

Det skal utmåles erstatning for striper langs eiendommene der det særlige og individuelle

tap skal inngå i differansen. Det må herunder tas i betraktning om det har vært

"snikutvidelser" av veien tidligere som ikke er erstattet underveis . Gjerder, hekker og trær

skal erstattes særskilt. I tillegg kommer omkostninger som følge av skader på gjenværende

eiendom, jf. ekspropriasjonserstatningsloven§ 8.

Oreigningsloven § 16 om ettårsfrist for å reise sak må få betydning for saken. De saksøkte

ønsker likevel ikke avvisning eller at skjønnet skal nektes fremmet. Som kompensasjon bes

om morarente , eller en avsavnsrente på 5 %.

Takst 1 7, gnr 40 / 285 , Rabbe og Mette Lund
Det er i realiteten avstått 700 m2 til ny veigrunn som følge av inngrepet og ikke kun 292 m2

som anført av kommunen.

Avstått areal beregnet til ca . ett mål har en justert strøkspris på omkring en million kroner.

Dersom retten kommer til at det foreligger en særfordel , skal denne ikke overstige 250 000

kroner. Det skal gis erstatning for tap av furutrær og dekning av utgifter.

Kommunen har satt opp gjerde i skråning ned mot veien , og grøften langs tomten er anlagt

slik at Lund er forhindret fra å bygge mur i grensen. Ulempene må tillegges vekt ved den

differansevurdering retten skal foreta.

Eiendommen har en verdivurdering på 20 millioner kroner. Dersom det skilles ut en tomt,

vil resteiendommen bli mindre verd . Deling av eiendommen er ikke aktuelt , og det skal

ikke foretas fradrag som følge av at eiendommen formelt kan deles som følge av tiltaket.

Partene er enige om at Rabbe Lund skal ha erstattet samlede utgifter til advokat Knutsen

med 42 700 kroner , 43 350 kroner til ingeniør Sønsterød samt anleggsulemper med 20 000

kroner , totalt 106 050 kroner.

Det skal fastsettes en skjønnsmessig erstatning i tillegg til den erstatning for utgifter som

partene er blitt enige om.

Takst 25 og 26 , gnr 40 / 45 7 og 89 7, Anne Lise Braathen og Sven Ivar Gerner-Mathiesen
Sett hen til hvordan inngrepet har berørt de to takstnumrene, fremstår anlegget alt annet

enn v ellykket. Inngrepet mangler slik skånsomhet som må kunne kreves . Særlig

skjæringen er blitt skjemmende. Situasjonen som oppsto under anleggsperioden blant annet
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med kommunens ulovlige byggeaktivitet på de saksøktes eiendom, tilsier at grunneierne

må innrømmes adskillig handlefrihet med hensyn til å engasjere fagfolk for å minimere

skadene. Inngrepet har videre slikt omfang at avstått areal fra eiendommen tilsvarer

minstestørrelse for tomt i Asker kommune. Utsikten er i behold , men mange trær er borte ,

noe som fører til støy, innsyn og mindre skjerming. Det skal utmåles en skjønnsmessig

erstatning der trærne skal verdsettes for seg, med en verdi i størrelsesorden 50-75 000

kroner per tre. Det skal ikke foretas fordelsfradrag.

Beste måte for å kompensere for skadene eiendommen er påført er å forlenge
sikringsmuren . Grunneieren har krav på erstatning for å få dette tiltaket gjennomført. Det
er for øvrig grunnlag for erstatning av alle poster i fremsatte krav i grunneiers oversikt fra
februar 2015. Dette er dels advokatutgifter, dels utgifter til arkitekt, til oppmåling, til
sivilingeniør , gebyrer til kommunen med mer, samlet 932 840 kroner.

I tillegg kommer krav om dekning av fremtidige utgifter. Dette beløper seg til 533 085
kroner til betongarbeider , 164 949 kroner til tilbakefylling av masser, 41 546 kroner til
gjerde og 898 750 kroner til beplantning.

Takst 18 , gnr 40 / 152, Magne Falkenberg
Tiltaket innebar avståelse av 95 m2 tomteareal i utkanten av eiendommen og førte til at det
ble fjernet vegetasjon der særlig tre bjerketrær var verdifulle. Trærne kreves erstattet. Det
er ikke grunnlag for særfradrag.

Takst 31 , gnr 40 / 499 , Per Jonas og Ninni T. Jonsson
Det følger av avtalen om arbeidstillatelse punkt 7 at kommunen har lovet at det nye
veianlegget ikke skal være til fysisk hinder for å etablere ny adkomst nord for eksisterende
transformatorkiosk. Slik atkomst er helt sentralt for tomtens utnyttelse.

Sett hen til kommunens argumentasjon , bes det om at retten fastsetter alternative takster
etter skjønnsprosessloven § 52. Det bes om takst for det alternativ at kommunen har
forpliktet seg til at det skal være adkomst for en fradelt tomt , og for det alternativ at slik
atkomst ikke er mulig å etablere.

For sistnevnte tilfeller vil det måtte fastsettes erstatning for en stripe langs veien uten
spørsmål om fordelsfradrag . Dersom det legges til grunn at det kan fradeles en tomt , er
tomteutl ø sning ingen særfordel idet tomten har alternativ skolevei og ikke vil benytte Otto
Blehrsvei.

Takst 44 , gnr 40 / 1244, Gro Turid Thoresen
Det er avgitt noen kvadratmeter grunn ved innkjørsel. Det påberopes ikke særskilte forhold
i tilknytning til inngrepet.
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Takst 70 , gnr 40 / 355, Borghild Grøndahls arvinger

Den avståtte parsell ligger langs veien. Mellom veien og eiendommen er det fradelt en
tomt som er solgt. Det må vurderes om den prisen for tomten saksøkte fikk ved salget i juli
2015 skulle vært høyere. I tilfellet har grunneier krav på å få differansen erstattet. Uansett
skal det ikke foretas fordelsfradrag .

Saksøktespåstand

1 Skjønnet fremmes.
2 De saksøkte tilkjennes full erstatning samt 4 % avsavnsrente av erstatningen

fra 1. oktober 2011 til 1. oktober 2012 deretter den til enhver tid gjendelden
morarente fra 1. oktober 2012 til 7 . februar 2015 , samt avsavns rente fra 27 .
februar 2015 til betaling skjer.

3 De saksøkte tilkjennes sakens omkostninger til teknisk og juridisk bistand.

Retten bemerker:
I tillegg til de alminnelige skjønnsforutsetninger legges de inngåtte avtaler om
arbeidstillatelse til grunn for skjønnet. Disse utgjør spesielle skjønnsforutsetninger for den
enkelte eiendom. Bestemmelsene vil bli gjengitt i det følgende i den grad det anses
påkrevd .

Ekspropriasjonserstatningsloven kommer til anvendelse for erstatningsfastsettelsen.
Verdien på tiltredelsestidspunktet, 1 . oktober 2011, legges til grunn ved fastsettelsen av
vederlaget , jf. § 10 .

Nesøya er et attraktivt boligområde i Asker kommune med nærhet til sjø , marka og
hovedstaden. Tomteprisene ligger i øvre sjikt for tomter i kommunen. Det er et ikke
ubetydelig antall ubebygde tomter i området. Eiendommene skjønnet gjelder ligger i et
boligområde der tomtene i det vesentlige er bebygd, men med mulighet for fortetting.
Grunnavståelsen fra de seks aktuelle eiendommene knytter seg til areal av ulik størrelse,
men for alle eiendommers del gjelder det avståelse av hage eller uopparbeidet grunn i
utkanten av tomten. Avstått areal grenser mot vei. Bruksverdien av slikt areal er lav , og det
skal fastsettes erstatning for såkalt stripeavståelse. Retten bemerker at inngrepet flere
steder har ført til et resultat som fremstår unødvendig skjemmende. Det er benyttet
sprøytebetong , bolter og nettinggjerde på en måte som i liten grad tar hensyn til estetisk
utførelse . Det er for de aktuelle takstnumre heller ikke bygget murer langs veien.

Utgangspunktet for erstatningsfastsettelsen er salgsverdien slik det følger av
ekspropriasjonserstatningsloven§ 5, samt prinsippene Høyesterett knesatte i Rt-1976-1507
(Sandefjord). For alle eiendommene gjelder at en vurdering av ulempene for gjenværende
eiendom vil være en sentral faktor for avgjørelsen . Det er enighet om at erstatning skal
utmåles på grunnlag av en differansebetraktning der det tas utgangspunkt i forskjellen
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mellom verdien av eiendommen med det areal som er avstått og verdien uten dette arealet.

Det må således bygges på den nytte en eier vil kunne ha av arealet om det ikke var blitt

avstått, et tap som gjeme faller sammen med kvadratmeterprisen for ubebygde tomter etter

en gjennomsnittspris. Ved differansebetraktningen må det ses hen til hva en potensiell

kjøper ville gi for tomten med og uten fradelt areal. Generelt vil det være et vesentlig

moment hvor stor del a v en eiendom som avstås , absolutt og relativt. I tillegg til

tomtestørrelsen vil særlig tomtens beliggenhet , utsikt og solforhold være av betydning ved

en erstatningsfastsettelse. I praksis er det ikke uvanlig at erstatning fastsettes per

kvadratmeter. Ved bruk av differanseprinsippet fastsettes erstatningen også ofte i en samlet

sum.

Det er reist sp ø rsmål om det skal foretas fordelsfradrag etter ekspropriasjonserstatnings

loven § 9. Reguleringsplaner av henholdsvis 22. oktober 2003 og 27. januar 2005 fastslår

at før fradeling av tomter og før igangsettingstillatelse gis for nye boliger , skal gang- og

sykkelvei / fortau være opparbeidet frem til avkjørsel til aktuell parsell. Veianlegget

tilfredsstiller de kra v som følger av reguleringsplanens rekkefølgebestemmelse. Det er fra

kommunens side også opplyst at det ikke vil bli fremmet refusjonskrav . Det er reist

sp ø rsmål om det foreligger årsakssammenheng mellom anlegget og fordelen den enkelte

tomteeier kan få, samt om fordelene veianlegget kan sies å utløse, må ses som allmenne for

eiendommer i distriktet.

Skj ø nnsretten er av den oppfatning at det foreligger årsakssammenheng mellom tiltaket og

mulighetene til fradeling , samt adgang til oppføring av nye boliger. Slik retten ser det er

det ikke sannsynliggjort at kommunen har en dispensasjonspraksis som skulle tilsi at en

grunneier uten tiltaket kunne påregne å få dispensasjon . Veianlegget resulterer slik

skjønnsretten ser det i en fordel, og retten vil under de takstnumre hvor det er aktuelt

komme nærmere tilbake til spørsmålet om fordelen skal betraktes som en særfordel etter

ekspropriasjonserstatningsloven§ 9.

Deler av grunn som avstås er gammel veigrunn . Slik grunn kan ikke brukes til annet enn

vei og har liten v erdi for grunneier når den erstattes av vei som gir ham like god eller bedre

adkomst. Eierne lider ikke noe tap ved at disse arealene overtas av kommunen, og verdien

av slik grunn må som utgangspunkt settes til null.

Det er fremmet krav om erstatning utover grunnerstatningen. Den enkelte grunneier kan ha

krav på erstatning for skade og ulempe som påføres gjenværende eiendom, jf.

ekspropriasjonserstatningsloven§ 8. Retten tar som utgangspunkt at det vil være samlet

effekt av alle ulemper påført resteiendommen som vil være avgjørende for om ulempene

kan anses som erstatningsbetingende. Det skal etter rettspraksis meget til for at

trafikkregulerende inngrep utl ø ser en erstatningsplikt , men forholdet vil bli nærmere

v urdert for de takstnummer der dette er aktuelt. Det er blant annet fremmet krav om

erstatning for tap av trær , for særlige ulemper og for utgifter som følge av tiltaket. På
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enkelte tomter har veiutvidelsen ført til opparbeidelse av nye skråninger anlagt på grunn

eieren beholder eiendomsretten til. En skjæring er videre anført å føre til forringelse av
gjenværende eiendom . Det er også reist spørsmål om kommunen har plikt til å sette opp
mur enkelte steder. På en eiendom reises videre spørsmål om flytting eller endring av
avkjørsel. Retten kommer nærmere tilbake til forholdene under de enkelte takstnummer.

Takst 1 7, gnr 40 / 285, Rabbe og Mette Lund
Saksøker har anført at det er avstått totalt 1104 m2 , herunder ny veigrunn med 292 m2 .

Ingeniør Sønsterød har foretatt en beregning av avstått areal og bemerket at det ved flere
tidligere anledninger har funnet sted veiutvidelser uten at grunn formelt sett er avgitt.
Skjønnsretten legger dette til grunn slik at det som følge av inngrepet skal trekkes fra ca .
1 400 m2hvorav 400 m2 er tomtegrunn. Rest tomteareal utgjør 2 978 m2

Eiendommen under dette takstnummer har unik beliggenhet med panoramautsikt over
Oslofjorden og med gode solforhold. Antatt verdi er ifølge eier omkring 20 millioner
kroner . Eiendommens størrelse tilsier at det kan fradeles en tomt. Det er fra saksøktes side
anført at slik fradeling ikke er aktuelt. Skjønnsretten er enig i at fradeling av en tomt
sannsynligvis vil føre til et større verdifall enn det beløp man kan forventeå få for en
fradelt tomt. Eiendommen har slik skjønnsretten ser det , samlet større verdi slik den
fremstår i dag enn den antaså ville ha etter en deling.

Etter dette medfører tiltaket ingen særlig verdistigning for denne eiendommen , og det må
fastsettes en erstatning etter differanseprinsippet . Ved erstatningsfastsettelsen må retten se
hen til hva en potensiell kjøper vil gi for eiendommen med og uten det areal som er
medgått til veiutvidelsen. Skjønnsretten legger til grunn en redusert strøkspris på 1 500
kroner per m2 , basert på faktiske salg den senere tid. Slik skjønnsretten ser det fører
avståelsen av arealet i seg selv til en lavere omsetningsverdi for eiendommen.

Erstatning som knytter seg direkte til grunnavståelsen settes til 600 000 kroner.

Inngrepet innebærer ytterligere ulemper særlig som følge av etablering av ny
skjæring / skråning inne på eiendommen. Arealet mellom nytt gjerde og regulert grense
utgjør ifølge ingeniø r Sønsterød ca . 327 m2 . I praksis kan Lund ikke benytte arealet, men
har vedlikeholdsansvar på et område som er vanskelig tilgjengelig. Sønsterød er av den
oppfatning at det må etableres en ca. 35 meter lang forstøtningsmur i naturstein , og har gitt
et kostnadsoverslag for så vidt. Skjønnsretten slutter seg til hans vurderinger.
Veiskjæringen er bratt og innebærer en reduksjon i eiendommens bruksverdi. Ulempen er
av slik karakter og omfang at den ikke dekkes av erstatningen for det eksproprierte areal.
Også likhetshensyn tilsier at det bygges mur på stedet slik det er gjort flere steder både i
første og tredje b y ggetrinn av gang- og sykkelstien.
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Det økonomiske tap som følge av de skisserte ulempene settes samsvarende med

sannsynliggjorte utgifter til etablering av en forstøtningsmur som beskrevet, det vil si

650 000 kroner.

Det er gjort gjeldende at et område, et såkalt søkk, i utkanten av eiendommen ned mot

veien har gjennomgått store forandringer som følge av inngrepet. Mye vegetasjon er blitt

borte. Slik skjønnsretten ser det , innebærer forholdet ikke et økonomisk tap for grunneier

og fører ikke til utmåling av ytterligere erstatning .

Erstatningen settes til 1 250 000 kroner.

Retten viser for øvrig til at partene er enige om at Lund i tillegg skal ha erstattet samlede

utgifter til advokat Knutsen, til ingeniør Sønsterød samt anleggsutgifter, totalt

106 050 kroner.

Takst 25 og 26 , gnr 40 / 45 7 og 89 7, Anne Lise Braathen og Sven Ivar Gerner-Mathiesen
De saksøktes bolig er beliggende på taksnummer 25, en tomt som ved tiltredelsen var på

ca. 4 500 m". På dette tidspunkt var takstnummer 26 en egen ubebygget tomt på 1373 m2 .

Eiendommene er nå sammenføyd, og det er avstått vel 700 m2 grunn hvorav vel 400 m2

tomtegrunn. Enkelte store furutrær er hugget , men utsikten fra boligen er utover det ikke

endret.

Skjønnsretten tar først stilling til om det etter en konkret vurdering er grunnlag for

fordelsfradrag for de to takstnumrene. For øvrig er den nyetablerte skjæring og oppsetting

av sikringsmur momenter ved erstatningsfastsettelsen.

Reguleringsplanen la ikke opp til deling av takstnummer 25 . Etter sin størrelse er likevel

tomten så stor at det kunne påregnes tillatelse til fradeling av tomt. Det kunne likevel være

forhold som ville vanskeliggjort en fradeling, så som eksisterende bebyggelse og adkomst,

men skjønnsretten finner ikke grunn til å gå nærmere inn på dette. Skjønnsretten bemerker

at eiendommen , med den beliggenhet og den utforming den har , er i særklasse.

Eiendommens særlige karakter innebærer at utgangspunktet vil være at det ikke er naturlig

å foreta fradeling av tomt, jf. foregående takstnummer. Eiendommen antaså ha størst verdi

slik den fremstår i dag idet en deling ikke antas å føre til en samlet høyere salgsverdi.

Etter dette er skjønnsretten av den oppfatning at det skal fastsettes en erstatning ut fra

differansen mellom verdi før og etter inngrepet. Avstått tomtegrunn utgjør omkring

400 m2 . Arealreduksjonen vil innebære et fall i omsetningsverdien som settes til 600 000

kroner.

Skjønnsretten er av den oppfatning at grunneier i tillegg har krav på ulempeserstatning for

estetiske ulemper og for å gjenopprette skade påført eiendommen. Selv om det er fastsatt
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en rund sum for grunnavståelsen , foreligger ytterligere økonomisk tap som må erstattes .

Inngrepet på eiendommen ble krevende og krevde sikring . Før arbeider igangsettes, må det

foretas tilstrekkelige forunders ø kelser. Det oppsto en rekke tekniske vanskeligheter i

anleggsperioden med arbeider i skjæringer og skråninger som til en viss grad burde vært

unngått. Problemer medførte stor ekstrabelastning for grunneier og førte til at prosjektet

kom inn i et uheldig spor der grunneier pådro seg store utgifter til teknisk og juridisk

bistand.

Skjønnsretten finner grunn til å fastsette et erstatningsbeløp til etablering av høyere og

lengre mur for ytterligere sikring og for å få en god og naturlig utnyttelse og nødvendig

sikring av eiendommen , jf. ekspropriasjonserstatningsloven§ 8. En slik støttemur vil måtte

strekke seg over begge taksnumre. Det er gjort et overslag over kostnader til

betongarbeider med 533 085 kroner , tilbakefylling av masser med 164 949 kroner og

gjerde på topp mur med 41 546 kroner. Retten setter det økonomiske tap tilsvarende de

foretatte beregninger , og kravet tas til følge . I tillegg foreligger et begrenset økonomisk tap

som følge av behov for gjenoppretting av tidligere tilstand etter tap av trær, slik at samlet

ulempeerstatning settes til 900 000 kroner.

Det følger av skj ø nnsprosessloven § 54 at saksøkeren skal erstatte saksøkte "nødvendige

utgifter" i anledning saken . Utgiftene må vurderes konkret særlig ut fra sakens omfang,
kompleksitet og ø konomiske betydning. Både utgifter til juridisk og teknisk bistand vil
gjeme være nødvendig , det siste blant annet for å klargjøre hvilke krav som kan fremsettes
og også for å bistå med presentasjonen av kravene overfor retten .

Juridisk bistand forut for skjønnssaken utgjør for de to saksøkte alene omkring 600 000
kroner. Selv om saken er av stor betydning for de saksøkte, har den et begrenset omfang .
Det fremsatte krav her fremstår ikke nødvendig for å fremforhandle en avtale , blant annet
gjelder dette kostnader forbundet med foretatte undersøkelser i kommunens arkiver.
Utgifter til erstatning for juridisk bistand forut for saksanlegget fastsettes samlet til
200 000 kroner.

Kostnadene til Norges geotekniske institutt er oppgitt til 71 040 , 13 kroner , Jones arkitekter
160 765 kroner, OMS oppmåling AS 48 429,39 kroner , Asker kommune
14 492 , 50 kroner , Topaas og Haug 11 719 kroner , Allkopi AS 6 936 , 50 kroner , Billingstad
Trelast AS med 1 504 kroner samt sivilingeniør Erling F. Johnsen 19 200 kroner.

Erstatning som følge av utgifter til statiske beregninger utf ø rt av Johnsen , utgifter til
Billingstad Trelast AS , Allkopi AS og Asker kommune dekkes fullt ut med 42 133 kroner.
Skj ø nnsretten er av den oppfatning at de øvrige utgifter er høyere enn sakens omfang og
kompleksitet skulle tilsi, og de reduseres skjønnsmessig til 200 000 kroner.
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Samlet lidt tap til utgifter som følge av tekniske forhold blir etter dette 242 133 kroner. Når

utgifter til juridiske bistand legges til blir beløpet som erstattes under lidt tap 442 133

kroner.

Oppsummert fastsettes erstatningen for takstnummer 25 til 600 000 kroner for

grunnavståelsen, 900 000 kroner for ulemper samt 442 133 kroner for lidt tap .

Takst 26 reiser spørsmål om det skal foretas fordelsfradrag idet eiendommen kan bebygges

som følge av tiltaket. Dersom kommunen ikke hadde opparbeidet veien måtte grunneier

selv ha stått for bygging av gang- og sykkelsti for å få byggetillatelse. Spørsmålet er om
den fordel eiendommen har fått er en særfordel som går ut over den som ligger i at veien
blir åpen for alminnelig ferdsel. Hensynet til rimelighet og likhet og betydningen av at et
ikke ubetydelig antall tomter i området som ikke har måttet avgi grunn oppnår tilsvarende
fordel, gjør spørsmålet vanskelig . Det er en presumpsjon for at fordeler som den
foreliggende må regnes som en særfordel. Tiltaket har gjort tomten byggeklar, og
skj ø nnsretten kan vanskelig se at man kan la væreå trekke fra fordelen som fastsatt i
ekspropriasjonserstatningsloven§ 9 slik bestemmelsen er tolket i rettspraksis.

Erstatning etter differanseprinsippet tilkjennes ikke under dette takstnummer.

Taks t 1 8, gnr 4 0 / 15 2, Magne Falkenberg
Området langs eiendommens grense mot veien består av skog , og eiendommen er bebygd
med en feriebolig på sjøsiden. Adkomst og innsyn er slik retten ser det ikke påvirket av
inngrepet.

Det er særlig anført at fjerningen av tre bjørketrær nær veien tilsier utmåling av erstatning.
Skjønnsretten kan ikke se at trærne som er fjernet vil gi seg utslag i prisen ved salg av
eiendommen. Retten kan heller ikke se at forholdet vil gi en redusert bruksnytelse av
fritidseiendommen som først og fremst har sitt aktivum på sjøsiden.

Det er etter dette ikke grunnlag for erstatning etter en differansebetraktning og det er heller
ikke noe økonomisk tap for øvrig som skal erstattes .

Erstatning tilkjennes ikke .

Takst 31 , gnr 40 / 499 , P e r Jonas og Ninni T. Jonsson
Det er avstått 124 m2 tomtegrunn fra eiendommen. Spørsmålet om det er grunnlag for
erstatning beror først og fremst på om eiendommen kan deles etter inngrepet. Et
avgjø r ende punkt er hvilke muligheter det er for å etablere adkomst til en eventuell ny
parsell.
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I avtale om arbeidstillatelse for eiendommen , som utgj ø r del av de særskilte

skjønnsforutsetninger , heter det i siste setning i punkt 7:

Det nye veianlegget vil ikke være fysisk til hinder for å etablere en ny adkomst nord
for eksisterende transformatorkiosk.

På tross av avtalens ordlyd, er det klare utgangspunkt at saksøker ikke har anledning til å

binde kommunen som reguleringsmyndighet. Det fremstår klart at transformatorkiosken
på eiendommen må flyttes dersom det skal kunne etableres adkomst til ytterligere en
parsell. Det er ikke klarlagt om slik tillatelse vil bli gitt , og flyttingen vil uansett måtte
betales av grunneier .

Skjønnsretten legger etter dette til grunn at eiendommen ikke kan deles slik den fremstår i
dag . Det må da foretas en vurdering av eiendommens verdi før og etter inngrepet etter
differanseprinsippet.

Skj ø nnsretten kan ikke se at det er grunnlag for fastsettelse av alternative takster som
begjært. Erstatningen må fastsettes etter en differansebetraktning der størrelsen av avstått
tomtegrunn er det sentrale moment. Erstatningen fastsettes til en rund etter
differanseprinsippet .

Erstatningen settes til 200 000 kroner.

Takst 44 , gnr 40 / 1244 , Gro Turid Thoresen
Arealet som er fradelt eiendommen er 4, 7 m2 og utgjorde del av innkjørsel. Skjønnsretten
kan ikke se at inngrepet har ført til reduksjon i eiendommens verdi.

Erstatning tilkjennes ikke.

Takst 7 0 , gnr 40 / 355 , Borghild Grøndahls arvinger
Avstått tomteareal besto av fri vegetasjon og utgjorde i underkant av 100 m2 . Arealet
utgjorde en stripe langs veien , langs fradelt tomt som er solgt.

Saksøkte har reist spørsmål om riktig pris for tomten som ble solgt i juli 2015 skulle vært
høyere, og om grunneier som følge av dette har krav på å få erstattet differansen . Inngrepet
førte til fradeling av tomt på 1585 m2 som ble solgt for 6 150 000 kroner. Det må foretas en
vurdering av om det er grunnlag for fradrag som følge av særfordel.

Slik skjønnsretten ser det utgj ø r inngrepet en særfordel på tilsvarende måte som redegjort
for tidligere . Tiltaket har muliggjort deling av tomten slik at det må gjøres fradrag for
særfordelen etter ekspropriasjonserstatningsloven§ 9. Fordelen overstiger det tap
eiendommen er påf ø rt.
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Erstatning tilkjennes ikke.

Taksnummer 4 7

Retten mottok 12 . mai 2016 felles prosesskrift der det ble opplyst at Asker kommune og

Hans-Petter og Lisa Mellerud var kommet til enighet og at enigheten også omfattet

sakskostnadene.

Begjæringen tas til følge .

Avsavnsrente

Retten kan ikke se at oreigningsloven § 16 som fastsetter frist for å begjære skjønn får

anvendelse som anført av de saksøkte. Bestemmelsen , som innebærer at skjønn skal reises

innen ett år , gjelder ved ekspropriasjon, ikke når det er inngått avtale mellom partene som

her. Forholdet er påberopt som grunnlag for ekstra høy avsavnsrente.

A vsavnsrenten settes etter dette til 4 % .

Saksko s tnader

Det følger av skjønnsprosessloven § 54 at saksøker skal erstatte de saksøktes nødvendige

utgifter i anledning skjønnssaken. Advokat Bjørn Stordrange har innlevert

kostnadsoppgave med krav om salær og dekning av utgifter, eksklusiv merverdiavgift, med

285 550 kroner. Utgiftene er oppgitt til 4 100 kroner. Det er innkommet supplerende

kostnadsoppgave med krav om dekning av kostnader til vitne , sakkyndig samt økt salær

med 20 000 kroner , totalt 105 600 inklusiv merverdiavgift. Slik retten forstår de fremsatte

kra v om dekning av utgifter , er Sønsterøds krav tatt med i utgiftserstatningen til takst ru.

17 , Lund , med 34 680 kroner , et beløp som må trekkes ut av den supplerende

kostnadsoppgave . Samlet krav anses etter dette å utgjøre 419 187 kroner. Kravet tas til

følge.

Saks ø ker betaler i tillegg lovbestemte utgifter til skjønnet , herunder utgifter til

skjønnsmenn i samsvar med egen salærfastsetting .

Skj ø nner er enstemmig.
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SLUTNING

1 Asker kommune betaler erstatning som fastsatt i skjønnet.

2 I sakskostnader betaler Asker kommune 419 187-
firehundreognittentusenetthundreogåttisju - kroner til advokat Bjørn Stordrange.

2 Saken heves for så vidt gjelder takstnummer 47.

4 Asker kommune betaler de lovbestemte utgifter ved skjønnet.

5 Oppfyllelsesfristen er to uker fra skjønnets forkynnelse .

Retten hevet

\ \_
\~'{'v ~ ~
TrygveFcye15

C/ ~ <) / ( ('l
~Egil Ek

I ' (\_ -

'.. .. - ' \ MM.. I r~~
Kirsten Bleskestad

Rett k opi bekr eft es
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Rettledning om ankeadgangen i sivile saker

R eg len e i tvisteloven kapitler 29 og 30 om anke til lagmann s retten og Høyesterett regule r er
den adgangen partene har t i l å få avgjørelser overprøvd av hø y ere domstol. Tvisteloven har
noe ulike regle r for anke over dommer, anke ove r kjennelser og anke o v er beslutninger.

Ankefr i sten er en måned fra den dagen avgjørelsen ble forkynt eller meddel t , hvis ikke noe
annet er uttr y kkelig bestemt a v retten. Ankefri s ten avbrytes a v rettsferien. Rettsferie er
fø lgende : Rettsfe r iene varer fra o g med siste lørdag før palmesøndag til og med annen
på s k ed ag , fr a o g med 1 . j u l i til og med 15 . augus t og fra og med 24 . de s ember ti l og med
3. j anuar , jf. domstolloven § 1 40 .

Den som anker må betale behan d lingsgebyr. De n d omstolen som har avsagt avgjørelsen kan
g i nærmere opplysning om størrelsen på gebyre t og hvordan det skal betales.

A nk e til lagmanns r etten over dom i tingrett e n
Lagmannsretten er ankeinstans for tingrettens avgjørelser. En d om fra tingrett e n kan ankes på
grunn av feil i bedømmelsen a v faktiske forhold , rettsanvende l se n , eller den sa k sb e handlin ge n
som ligger til grunn for avgj ø relsen . ·

Tvist e loven oppstiller v isse begrensnin g er i ankeadgan g en . Ank e over dom i sak om
formues v erdi tas i k ke under b e handlin g uten sam ty kke fra lagmannsretten hvis verdien a v
ank e gjenstanden er unde r 125 00 0 kroner. Ved vurderingen av om samtykke ska l gis ska l d et
b l an t annet t as h e ns y n til sa k ens karak t er , partenes b e ho v for overprø v ing , og om det syne så
v æ re s v akhet er v ed den a v gj ø re l sen som er anket eller ved behandlingen a v saken .

I tillegg kan anke - uavhengi g av verdi e n a v ankegjenstanden - n e ktes fremme t når
lagmannsretten finner de t klart a t anken i kke vil før e fram . Slik n e kting kan b e grenses ti l
enkelte krav eller enkelte ankegrunner.

Anke framsettes ved skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har avsagt a v gjørelsen .
Selvprosederende parter kan inngi anke muntlig ved personlig oppmøte i tingretten . Rette n
k an tillat e a t o g s å prosessful l mektiger som ikke e r advo k ater inn g ir mun t lig an ke.

I anke e rklæringen skal det sæ r lig påp e ke s hva som bestrides i den avgjørelsen som ankes , o g
h v a som i ti l fell e e r n y fakt i s k eller re t tsli g begrunne l s e elle r n ye bevis .
An ke er k læringen ska l ang i :

ankedomstolen
navn og adresse p å parte r, stedfortredere og prosessfullmektige r
hv i lken avgjørelse som ankes
om anken gjelde r hele avgjørelsen eller bar e deler a v den
de t kra v ankesaken gjelder , og en påstand som angir de t resultatet den ankende parte n
krever
d e feilene som gjøres gjeldende v ed de n avgjørelsen som ankes
den faktiske og rettslige begrunnel s e for at det foreligger feil
de be v is e ne som v i l bl i fø rt
grunnla g e t fo r a t r ett e n k an behandl e anke n ders o m de t har væ rt t v i l om de t
de n an ke nd e parts s yn p å den v ide r e behandlingen a v anken
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Anke over dom avgjøres normalt ved dom etter muntli g forhandling i lagmannsretten .
Ankebehandlingen ska l k onsentrere s om de delen e a v t ingretten s avg j øre l se som e r om tv is t e t
og tv ilsomme når saken står fo r lagmannsretten .

An k e t i l la gmanns re tt en o ver kj e nn e ls e r o g be s l utning er i tingr et t en
Som ho v edr e gel kan e n kje nn e ls e ankes på grunn a v feil i be v isbedømmelsen ,
rettsan v endel s en eller sa k sbehandlingen . Men de r som kj enn e lsen gjelder en
saksbehandlingsavgjørelse som etter loven ska l tr e ffes etter et skjønn over hensiktsmessig og
forsv arlig b e handling, k an avgj ø relsen for den sk jø nnsmessige a v veiningen bare angripe s p å
det grunnlage t at avgjørelsen er uforsvarlig eller klart urimelig .

En b e s l utning kan bar e anke s på de t grunnlaget a t retten har bygd p å en uriktig generell
lo v forst åe lse a v h vilke avgj ø relse r retten k an tre ff e etter den an v endte be s temmel s en , elle r på
a t a v gj ø r els en e r å penbar t ufors v arlig e lle r urime lig.

Krave n e t i l innh o l d e t i a nkeerk l æ ri ng e n er s o m h ov edr e ge l som fo r anke ove r d o mme r.

E n er a t t in gr e tte n h a r a vgj o rt sak en v ed do m , kan ti ngre tteh s a v gjør e l s er o ver
s ak sbehandlingen ikk e anke s s ærs k il t. I et s l ik t til f ell e kan dommen isted e n ank es på grunnla g
a v fe il i s ak s behandlin g en.

A nk e o v er k jennelser o g beslutning e r sette s fram for den tingretten som har avsa gt
a v gjørelsen. A nk e ov e r k jennel s er o g beslutninger a v gj ø res normalt v ed kjennels e etter ren
skriftli g be h andling i lagmannsretten .

A n ke t i l Høv e s t e r ett
H øyeste r ett er anke in stans for l agmann sr e tt e ns a v gj ørelser.

A n k e ti l Høy e ste r e t t ov e r dom m er k r ever a llti d s am tykke fra Høy e st ere tts an k eut va lg . Sli kt
s am tyk k e s k a l b are g is n å r an k e n g je l d e r sp ø rsm ål s o m h ar b ety dnin g u t en fo r den
fo r eligge nd e sak e n , ell er de t av andr e grunner e r sær lig v i k ti g å f å sa k en be h andle t a v
H øye st er e tt . - Anke o v e r dommer avgjør es norm a l t e tt e r munt l i g fo rhandlin g.

H øye s t e r e tts an ke u tvalg k an n ekte å t a ti l b e handlin g ank e r over kje nn else r og beslutn i nge r
dersom d e ikke reis e r spør s m å l av bet y dnin g utenfor den for e liggend e saken , og h e ller ik ke
andr e h e n syn t a l e r for a t anken bør pr øv e s, elle r den i det vesentlige reise r omfa tte nde
b e vissp ør små l.

Nå r e11 an ke over k jenn el s er og b es lutnin ger i tingretten er a v gj o rt ved kj e nn else i
l ag mann s r e tt e n, k an avgjø r e l se n s o m h o v e d re g el i kk e anke s v idere ti l H øy es t erett .

A n k e o v er l a gmannsr ett en s k j enn els e og bes l utn i nge r avgj ør e s normal t ett er skr i ftli g
behan d ling i Høy es teretts ank eu tvalg.
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NOTAT

M 1598194 . 1

TIL Asker kommune

FRA Advokatfirmaet Hjort v/ Advokat ene Aslak Førde og Henriette Wergeland Viul

DATO 1. jul i 2016

Vurdering av Asker og Bærum tingretts skjønn av 8. juni 2016

1 Innledning
Vi viser til tidligere e - postkorrespondanse, samt møte 28. juni 2016. Vi har som avtalt foreta tt en
gjennomgang og vurdering av skjønn avsagt av Asker og Bærum tingrett 8. juni 2016 . Nedenfor
følger vår vurdering av avgjørelsen, samt våre synspunkter på om det er grunnlag for en begjæring
om overskjønn.

2 Overordnet om skjønnet
Asker kommune har so m et grunnleggende utgangspunkt for sin verdsettelse av
eiendomsinngrepene i byggetrinn 2 lagt til grunn at det skal foretas fordelsfradrag for de
eiendommer som gjennom kommunens oppfyllelse av rekkefølgekrav (bygging av gang - og
sykkelveg) har fått en fr adelings - og utbyggingsmulighet , jf. vederlagsloven § 9. Ettersom en slik
mulighet på Nesøya i normaltilfellene har en svært høy økonomisk verdi vil dette lede til at de
eiendommer dette gjelder vil få liten eller ingen erstatning. Fra flere av de saksøkte ble adgangen til
å foreta slikt fradrag bestridt både generelt og konkret.

Når det gjelder de generelle innvendinger fra de saksøkte , ble det hevdet at fradelings fordelen etter
sin art var en allmenn fordel fordi denne oppsto for en rekke eiendommer på N esøya, også for
eiendommer som ikke måtte avstå areal til ny gang - og sykkelveg og som dermed ikke hadde noen
erstatning å gjøre fradrag i. Det var etter vårt syn relevant å reise dette som en problemstilling , men
retten sa seg enig med kommunen i at dette representerte en såkalt særfordel.

En annen generell innvending fra de saksøkte var at kommunens dispensasjonspraksis tilsa at
eiendommene uansett ville fått dispensasjon til deling, slik at det ikke var årsakssammenheng
mellom byggingen av ny gang - og sykkelveg og delingsmuligheten. Også på dette punkt fik k
kommunen medhold. Retten la til grunn at det ikke foreligger en slik dispensasjonspraksis som ble
anført fra de saksøktes side, og at det derfor ikke ville være mulig å få til fradeling uten at
rekke følgekravet var oppfylt.

Oppsummert legger altså retten til grunn at det prinsipielt sett er adgang til å foreta fordelsfradrag i
byggetrinn 2.
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Retten har også generelt lagt til grunn at eksisterende veggrunn, dvs. den del av avståelsen som
gjaldt areal 1,5 meter fra gammel vegkant, ikke har noen økonomisk verdi for grunneieren. Heller
ikke dette har gitt erstatning , noe som var i tråd med kommunens syn.

For ta kst nummer 18, 26, 44 og 70 innebærer ovennevnte at Asker kommune har fått gjennomslag
for kr 0 , - i erstatning i skjønnet .

For de tre øvrige takstnumrene har retten derimot ikke konkludert i samsvar med kommunens syn
om at det ikke foreligger noe økonom isk tap . Etter å ha konkludert med at det ikke foreligger en
konkret fradelingsmulighet for disse eiendommene, har retten utmålt erstatning med utgangspunkt i
differanseprinsippet for selve grunnavståelse n, i tillegg til en erstatning med hjemmel i
vederla gsloven § 8 for ulemper på resteiendommen. Etter vårt syn er rettens vurderinger og
standpunkter generelt sparsom t begrunnet. Under de ulike vurderi ngene av erstatningsutmålingene
gis det i hovedsak kun belø psmessige angivelser uten særlig omfattende redeg jørelse eller
begrunnelse for erstatningene , herunder størrelsen på denne .

Et annet generelt trekk ved skjønnsavgjørelsen er at retten synes å være uenige med kommunen hva
gjeld er de utbyggingsløsninger som ble valgt og hvordan arbeidet på de berørte eie ndommer er
utført. Fra avgjørelsen hitsettes:

« Retten bemerker at inngrepet flere steder har ført til et resultat som fremstår som
unødvendig skjemmende. Det er benyttet sprøytebetong, bolter og nettinggjerde på en
måte som i liten grad tar hensyn til estetisk utførelse. Det er for de aktuelle takstnumre
heller ikke bygget murer langs veien ».

Rettens vurdering på dette punkt kan etter vårt syn i n oen grad forklare hvorfor den har funnet
grunnlag for erstatningsbeløp som langt overstiger det kommunen så for seg før skjønnet ble
avholdt og de beløp som reflekteres i tilbudene som ble gitt fra kommunen før skjønnet.

Retten har oppstilt følgende utgangspunktet for erstatningsutmålingen:

Utgangspunkte t for erstatningsfastsettelsen er salgsverdien slik det følger av
e kspropriasjonserstatningsloven § 5, samt prinsippene Høyesterett knesatte i Rt - 1976 -
1507 (Sandefjord). For alle eiendommene gjelder at en vurdering av ulempene for
gjenværende eiendom vil v ære en sentral faktor for avgjørelsen . Det er enighet om at
erstatning skal utmåles på grunnlag av en differansebetraktning der det tas utgangspunkt
i forskjellenmellom verdien av eiendommen med det areal som er avstått og verdien uten dette
arealet. Det må således bygges på den nytte en eier vil kunne ha av arealet om det ikke var blitt
avstått, et tap som gje rn e faller sammen med kvadratmeterprisen for ubebygde tomter etter
en gjennomsnittspris. Ved differansebetraktningen må det ses hen til hva en poten siell
kjøper ville gi for tomten med og uten fradelt areal.
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Vi har ingen vesentlige innvendi nger til dette utgangspunkt, men har synspunkter på de konkrete
vurderinger som er gjort med hensyn til de berørte eiendommers verdi før og etter
inngrepet/avståe lsen, se nedenfor. Særlig mener vi at vurderingen e i liten grad tar hensyn til
konkrete f orhold rundt det avståtte areal og forholdene før inngrepet.

3 De enkelte eiendommene

3.1 Takst 17 , Rabbe og Mette Lund

3.1.1 Fordelsfradrag
Retten mener at det i utgangspunktet er grunnlag for fordelsfradrag, dvs. at det er påregnelig med en
fradeling av eiendommen . Retten kommer imidlertid til at en deling ikke re presenterer en
økonomisk fordel. T vert imot mener retten at den samlede eiendomsverdi vil synke dersom
eiendommen deles og ikke beholdes som en sa mlet tomt som i dag . Vurderingen er lite konkret
begrunnet. Vi savner en nærmere vurdering av hva eiendommen i dag anses verdt, hva en fradelt
eiendom vil kunne selges for , og hva resteiendo mmen i tilfelle er ver dt.

Rettens k onklusjon er umiddelbart overraskende , særlig sett hen til prisnivået på tomter på Nesøya
og at en fradelt tomt her vil få en flott utsikt. En deling vil innebære at eksisterende bolig kan synke
litt i pris på grunn av innsyn/tetthet, men at dette vil representere en reduksjon som overstiger
salgssummen for en tomt , er vanskelig å begripe. Dog må det tas forbehold om at vurderingen er et
utslag av helt spesielle forhold knyttet til eiendommer av denne art/prisklasse og det må tas i
betraktnin g at dette er en vurdering som inneholder en stor grad av faglig skjønn , som
meglere/takstmenn er nærmest til å foreta. Det er således ikke grunnlag for å se bort fra a t
lagmannsretten ved et eventuelt overskjønn vil komme til samme konklusjon , selv om res ultatet for
oss umiddelbart virker uriktig.

3.1.2 Erstatningsutmålingen
Når det gjelder erstatningsutmålingen er det vår vurdering at denne fremstår som for høy. Dette
gjelder både for så vidt gjelder erstatning for selve arealavståelsen og erstatning en for ulemper ved
resteiendommen.

Hva gjelder størrelsen på det ervervede areal, legger s kjønnsretten ingeniør Sønsterøds oppmålinger
til grunn fremfor kommunen sine. I følge Sønsterød er det ervervet ca . 100 kvm tomtegrunn mer
enn det kommunen har oppmålt . I tillegg har trolig retten misforstått Sønsterøds rapport/vurdering,
m ed h ensyn t il totalt avstått areal (tomtegrunn og eksisterende veggrunn) uten at det te for så vidt
har hatt betydning for utmålingen , ettersom retten ikke gir noe erstatning fo r eksisterende veggrunn .

Det er likevel ikke gitt at Sønsterøds oppmåling av tomtegrunn /ny veggrunn (ca . 400 kvm mot ca.
300 kvm ifølge kommunen) er uriktig. Sønsterøds begrunnelse fremsatt unde r
skjønnsforhandlingene fremsto ikke som uriktig isolert set t, så avgjørende er om kommunen kan
dokumentere at de vegutvidelser som er foretatt i tiden etter den reguleringsplan en som Sønsterød
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viser til i sin rapport er gitt samtykke til og erstattet tidligere. Dette må kommunen undersøke
nærmere. Dersom det te ikk e lar seg dokumentere, vil vi anbefale at det aksepteres at 400 kvm av
inngrepet er å anse som ny veggrunn/tomtegrunn.

Selv om vi skulle være enig i størrelsen på det arealet som skal legges til grunn for verdsettelsen,
mener vi at erstatnings beregningen i utgangspunktet er for høy .

Retten har lagt til grunn 1500 kr pr kvm i erstatning , noe som er ca. 1/3 av den gjennomsnittlige
strøkspris på verdsettelsestidspunktet . At dette er et utgangspunkt for vurderingen har vi ikke
innvendinger til, men vi mener retten skulle foretatt en justering av dette nivået på grunn av det
konkrete arealets art og funksjon for eiendomm en. Ved en manglende justering oppfatter vi at retten
i liten grad har tatt hensyn til at a realet som skulle erstattes var vanskelig tilgjengelig, ikke egnet til
hage og at det ikke tjente, eller kan tjene , noen nevneverdig funksjon for eiendommen og boligen .
Det fremstår som uklart om , og hvor mye , retten ha r vektlagt dette ved verdsettelsen ettersom den
ikke gir noen begrunnelse for prisnivået eller en nærmere vurdering av det avståtte arealets art og
naturlige bruk. D et fremstår for så vidt under rettens generelle vurdering at alle avståtte arealer
grenser til veg, men retten synes ikke å ha tatt konsekvensen av dette i sin utmåling.

S k jønnsretten mener videre at grunneieren har krav på forstøtnin g smur med hjemmel i
vederlagsloven § 8 . Dette for at en mur skal kompensere for den ulempen som eiendommen er
p åført ved at det er etablert en skråning med et gjerde på toppen av skråningen , et gjerde som har
gjort arealet mellom reguleringsgrensen og gjerde t uanvendelig for eieren. Dette er både faktisk og
rettslig diskutabelt.

Retten synes ved denne vurderingen å ha oversett hvordan eiendommen var før inngrepet
sammenlignet med situasjonen etter. Også før inngrepet var eiendom men skrånende i dette området,
med et gjerde gående på toppen av skråningen, og med et område nedenfor som ikke kunn e
anvendes naturlig . I den aktuelle skråningen mener vi det bør legge s til grunn at det er lite n forskjell
fra hvordan det var før , og vi kan slik sett ikke forstå hvorfor rette n tilkjenner erstatning for å
etablere slik mur. Det er m ulig retten ikke fikk med seg nok info rmasjon om før - forhold ene , og at
den samtidig i stor grad vektlegger at andre eiendommer i omr å det har fått mur , uten å vite noe
særlig om forholdene på de konkrete eiendommene fra før inngrepet .

Lund tilkjennes kr 650 000 for etablering av denne muren , noe som er for høyt etter vår vurdering .
Det er særlig grunn til å peke på at vurderingen av størrelsen på det økonomiske tap som de
ulemper som en mur skal avhjelpe , er fraværende . Logisk skal disse minst tilsvare kostnadene ved
oppføring av en mur. At forskjellen på den aktuelle skråningen før og etter inngrepet begrunner et
verditap på 650 000 kroner er vanskelig for oss å se, men igje n må det presiseres at dette langt på
veg er et eiendomsfaglig skjønn som skjønnsmennene i utgangspunktet er nærmest til å foreta.

Vi dere stiller vi oss spørrende til at retten har splittet vurderingen av grunnavståelsen og
ulempeerstatningen, da dette innebærer en risiko for at ulemper erstattes to ganger. Vi er også
kritiske til at det i vurderingen av eiendommens verdi før og etter inngrepet, herunder eventuelle
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ulemper, ikke er tatt hensyn til de fordeler/forbedringer som er tilført eiendommen, jf. masser, plen
og tilkobling til vann og avløp.

For øvrig bemerkes at når det gjelder tilkjent e rstatning for kostnader til sakkyndig bistand mv. har
vi ingen kommentarer, ettersom vi i retten tilkjennega at vi kunne akseptere disse kravene.

3.1.3 Oppsummert
Oppsummert er det vår vurdering at det burde vært gjort fordelsf radra g , et fradrag som ville
innebåret at en erstatning trolig ville blitt kroner 0, - , sett hen til prisnivået på tomter på Nesøya.
Selv om rettens vurdering av fordelsfradrag skulle være korrekt, så mener vi at erstatningen som er
utmålt er for høy. Det er dog vanskelig konkret å kvantifisere størrelsen på en erstatning i et slikt
tilfelle . Sett hen til størrelsen på avståelsen og inngrepet som er gjort , er det nærliggende at
eiendommen har krav på en viss erstatning.

3.2 Takst 25 og 26, Anne Li se Braathen og Sv en Ivar Gerner - Mathiesen

3.2.1 Fordelsfradrag
Eiendommen besto opprinnelig av to takstnumre, som har blitt slått sammen til é n eiendom etter at
kommunens arbeider startet opp. Retten verdsetter l ikevel de to opprinnelige takstnumrene hver for
seg – slik kommunen anførte at den skulle .

Retten mener at det kan gjøres fordelsfradrag for takst 26, slik kommunen anførte. Dette var en
ubebygd tomt på verdsettelsestidspunktet som var avhengig av at rekkefølgekravet var oppfylt for å
kunne få igangsetti ngstillatelse. Det er således ikke tvilsomt at eiendommen korrekt har måttet tåle
et fordelsfradrag og dermed fått kr 0, - i erstatning. Dog har denne eiendommen feilaktig fått
erstattet kostnader for en mur uten at disse kostnadene er gått til fradrag. Dette kommer vi tilbake til
nedenfor .

For takst 25 kom retten til at det ikke var grunnlag for fordelsfradrag , selv om retten i tråd med
kommunens anførsel kom til at eiendommens størrelse tilsa en fradelingsmulighet. Vurderingene
knyttet til fordelsfrad raget for takst 25 er i stor grad sammenfallende med de vurderinger som ble
gjort på Lund s eiendom .

For takst 25 er vi imidlertid mer enig e med retten i at en fradelin g ikke uten videre er egnet til å gi
eiendommen en verdiøkning , slik eiendommen er utvi klet og fremstår. Vi er enige med retten i at
eksisterende utnyttelse (bebyggelse mv.) kan vanskeliggjøre en deling og ser rettens poeng med at
eiendommen s særlige karakter tilsier at en deling ikke er naturlig og dermed kan være egnet til å
redusere eksis terende eiendom mer enn verdien av en ny tomt. Denne eiendommen fremstår i dag
som helhetlig utnyttet og skiller seg på dette punkt noe fra L unds. Vi er derfor samlet sett tilbøyelig
til å mene at det er riktig å ikke legge til grunn en økonomisk fordelakt ig fradelingsmulighet for
takst nummer 25.
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3.2.2 Erstatningsutmålingen
Arealstørrelsen retten legger til grunn er den samme so m kommunen selv har beregnet .

Også f or denne eiendommen benytter retten 1500 kr pr kvm for beregningen av erstatningen for
grunnavståelsen. I likhet med takst 17 , mangler også denne verdsettelsen en konkret vurdering av
om avståelse av dette arealet gir et slikt konkret verdi tap. Sett hen til de t aktuelle area lets art og
utnyttelsesmulighet - en meget bratt skråning uten mulighet for nevneverdig ferdsel - fremstår
utmålingen som for høy . Også her mangler den justering av utgangspunktet som vi savner på takst
nr. 17.

Når det gjelder utmålingen av ulempeerstatningen som tilkjennes for inngrepet (kostnadene f or
oppføring/utvidelse av mur) , mener vi også at denne er for høy, men dette henger formodentlig
sammen med rettens syn på inngrepets art og omfang . Retten er inne på at det oppsto en rekke
tekniske vanskeligheter som burde ha vært unngått , dersom kommunen hadde prosjektert bedre.
Særlig i vurderingen av hvor omfattende inngrepene har vært, blant annet med tanke på fjerning av
masser, synes grunneier s forklaring å ha blitt lagt til grunn, hvilket har gjort at retten lettere har
tilkjent erstatning for i nngr epet. Partene var i retten uenig e i spørsmålet om omfanget av de faktiske
inngrep . Retten s begrunnelse for muren synes også til en viss grad å være knyttet til hva som i dag
er en hensiktsmessig utnyttelse /forbedring av eiendommen, mer enn at muren skal gj enopprette en
ulempe/ skade. Dette blir en litt forfeilet innfallsvinkel for erstatningsutmålingen. Retten har i liten
grad sett hen til hvordan eiendommen så ut og kunne utnyttes før inngrepet.

Også her er det særlig grunn til å peke på at vurderingen av størrelsen på det økonomiske tap som
de ulemper som en mur skal avhjelpe , er fraværende. Logisk skal disse minst tilsvare kostnadene
ved oppføring av en mur, ettersom en ulempeerstatning krever et økonomisk tap tilsvarende det som
erstattes . At eiendomme n som følge av de skadene en mur skal ivareta har sunket i verdi tilsvarende
kostnadene for oppføring av mur synes tvilsomt etter vårt skjønn.

Når det gjelder utgiftene til teknisk og juridisk bistand har retten også for disse tilkjent mer enn vi
mener er riktig. Retten antyder mangelfulle forundersøkelser og tekniske vanskeligheter i
anleggsperioden, men foretar ellers ingen drøftelse av nødvendigheten av de kostnader som
saksøkte har pådratt seg. For oss er det vanskelig å se det nødvendige i dis se kostnadene. Vi har dog
ingen vesentlige innvendinger til utgiftene til juridisk bistand som ble satt til kr 200 000, altså
400 0 00 kr lavere enn det som ble krevet.

I likhet med Lunds eiendom er vi også for denne eiendommen spørrende til rettens todeli ng av
erstatningsutmålingsspørsmålet, da det gir en risiko for at ulempene kan ha blitt erstattet to ganger.

3.2.3 Oppsummert
Slik vi vurderer det , er det sannsynlig at lagmann s retten vil komme til samme resultat hva gjelder
vurderingen av fordelsfradrag på t akst nr. 25, slik at eieren har krav på erstatning for verditapet som
avståelsen og inngrepet har påført eiendommen . Når det gjelder erstatningsutmålinge n , er denne for
høy slik vi vurderer det. Likevel er det gjort en faglig vurdering, som det ikke er git t at vil bli
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annerledes i en eventuell neste instans som også vil bestå av fagkyndige skjønnsmenn med samme
kompetanse . Utmålingen er ikke begrunnet fra rettens side, noe som gjør det vanskelig å vurdere
hvorvidt utmålingen er korrekt. Denne oppfattes umi d delbart som for høy etter vårt skjønn.

For øvrig bemerkes det at r etten , som nevnt, ved sin vurdering har delt verdsettelsen av
eiendommen i de to opprinnelige takstnumrene. Dette er isolert sett riktig , men retten har likevel
tillagt all ulempeerstatning til takst 25 . Gjennom denne tilnærmingen vil ikke noe av det
fordelsfradraget som korrekt settes på takst 26 komme til fradrag i erstatningen for ulemper . Det er
blant annet på det rene at ulempeerstatningen – som r etten har kommet t il, også gjelder ulemper på
takst 26 og som derfor skal konsumeres av fordelsfradraget. Dette er en feil som det er realistisk å
få rettet opp i lagmannsretten for den del av kostnadene til mur som kan knyttes til takst nr. 26.

3.3 Takst 31, Per Jonas og Ninni Jonsson

3.3.1 Fordelsfradrag
Retten kommer til at det ikke er grunnlag for fordelsfradrag for denne eiendommen. Vi er e nig i
skjønnsrettens konklusjon om at trafo kiosken må flyttes dersom det skal etableres atkomst , og at
dette er g runneiers ansvar. Selv om vegen ikke skulle være til hinder for en mulig atkomst nord for
trafoen , er det ikke tilstrekkelige holdepunkter for at en slik atkomst vil bli akseptert av plan - og
bygningsmyndighetene, eller av Hafslund som formentlig har kable r i dette området.

Vi fastholder imidlertid at en deling er påregnelig, da dette følger av reguleringsplan og at en
flytting av trafoen ligger til grunn for planen og for etablering av ny atkomst. Det er sannsynlig at
eieren vil kunne få trafoen flyttet etter avtale med Hafslund, og på verdsettelsestidspunktet forelå
det også en ekspropriasjonsmulighet for denne . Videre mener vi at en deling, tross flyttekostnaden,
vil representere en fordel for saksøkte. Slik vi vurderer det, vil utgiften knyttet til fly tting av trafoen,
være betraktelig mindre enn hva man vil få for salg av en fradelt tomt. Derfor forstår vi ikke rettens
konklusjon i at fordelsfradrag ikke kan gjøres for eiendommen , og er ikke enig i denne vurderingen .
Ved et eventuelt overskjønn bør det fokuseres mer på Hafslunds holdning til en flytting og
kostnadene med å flytte.

3.3.2 Erstatningsutmålingen
Også for denne eiendommen har retten lagt til grunn kr 1500 pr kvm. Dette er høyt sett i forholdet
til det aktuelle arealet som er ervervet, dog er det mer «riktig» enn hva gjelder de to øvrige
eiendommene, ettersom arealet klart er mer anvendbart enn det som ble ervervet fra takst 17 og
25/26. På grunn av den lange avstanden mellom hus og areal, samt arealets nærhet ti l veg, burde
beløpet likevel vært satt noe lavere.

3.3.3 Oppsummert
Vi er uenig i vurderingen av at fordelsfrad rag ikke kan gjøres gjeldende og finner at erstatningen
uansett er satt for høyt, selv om dette beløpsmessig ikke har gitt så stort utslag som for d e to andre
eiendomme ne .
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3.4 Øvrige eiendommer
Når det gjelder de øvrige eiendommer omfattet av skjønnet, har kommunen fått medhold i sine
anførsler . Vi har slik sett ingen merknader til disse og legger til grunn at overskjønn er ikke aktuelt.

4 Spørsmål om å begjære overskjønn
Kommunen har fått medhold i de prinsipielle spørsmål i saken, men for tre av takstnumrene er det
gjort konkrete vurderinger av eiendommene som kommunen ikke har fått medhold i.

Som vi har vært inne på ovenfor , er vi ikke enig i skjønns rettens vurdering av fordelsfradrag for
verken takstnummer 17 eller 31. Her er det isolert sett grunnlag for å begjære overskjønn . For
takstnummer 17 må vi ta forbehold om at det er helt spesielle eiendomsfaglige forhold som vi
overser og som gjør at rette ns konklusjon om at en deling er økonomisk negativt for eiendommen
for oss fremstår som uriktige. Som påpekt er vurderingene gjort av blant annet fire fagkyndige
skjønnsmenn som i utgangspunktet skulle ha svært gode forutsetninger for å gjøre slike vurderi nger.

For takstnummer 31 mener vi at vurderingen av om det er påregnelig med deling, herunder atkomst
og en nettofordel ved salg, er så vidt uriktig at utsiktene ved en ov erprøving er gode, selv om det
ikke er mulig å gi noen garantier m ed h ensyn t il utfa ll. Når det gjelder takstnummer 25 er
standpunktet bedre begrunnet , og for denne eiendommen bør ikke spørsmålet om fordelsfradrag
begjæres overprøvd i lagmannsretten.

Når det gjelder erstatningsutmålingen , fremstår også denne som så vidt høy at det etter vårt syn er
grunnlag for å begjære overskjønn, herunder grunnlag for å få overprøvd ulempeerstatningen. En
svakhet ved skjønnet generelt er, som vi har vært inne på, at en del av de sentrale vurderinger er
m angelfullt begrunnet, slik at det er vanskelig å se hva som har vært vektlagt av retten og dermed
vanskelig å etterprøve vurderingene . D et fremstår likevel s amlet sett som sannsynlig at en
overskjønnsrett vil tilkjenne lavere erstatning , også i et tilfell e der lagmannsretten skulle komme til
at det ikke er grunnlag for fordelsfradrag.

Vi holder det som lite sannsynlig at et overskjønn vil øke erstatning en , men vil ikke utelukke at en
overskjønnsrett vil komme til samme erstatningsnivå som skjønnsretten, dersom fordelsfradrag ikke
skal foretas. Hvorvidt resultatet i skjønnet er riktig , beror på spørsmålet om inngrepe ne i
takstnummer 17, 25 og 31 etter sin art og størrelse har redusert eiendomsverdien med henholdsvis
k r 1 250 000, 1 550 000 og 200 000, - . De tte er som nevnt primært en verdsettelsesvurdering , og
kommunen kan eventuelt vurdere å innhente vurderinger fra personer med særlig kompetanse innen
verdsettelse av eiendommer for en eventuelt grundigere vurdering av dette , men for oss fremstår
beløpene s om høye .

Når det gjelder avgjørelsens rekkevidde er de vurderinger som vi er uenige i konkrete for de
aktuelle eiendommer. Skjønnet har således ingen direkte rettslig betydning ut over den foreliggende
sak. Samtidig ser vi at grunneiere i byggetrinn 3 a ntagelig vil forsøke å påberope seg den
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kvadratmeterprisen retten har lagt til g r unn, samt kreve oppføring av mur. Det kan innebære en
pedagogisk og praktisk utfordring å oppnå enighet om lavere pris i byggetrinn 3 enn den som er lagt
til grunn i en rettslig avgjørelse i byggetrinn 2 , selv om kommunen skulle mene at dette konkret er
mer riktig . Et overskjønn kan være hensiktsmessig, dersom kommunen ikke ser det som
hensiktsmessig å legge til grunn et kvadratmeterpri snivå i trinn 3 tilsvarende det som skjønnet er
kommet til.

På den annen side vil et overskjønn innebære at spørsmålet om fordelsfradrag generelt kan gjøres i
tilfelle bli begjært overprøvd. Ettersom kommunen hittil har fått medhold i dette spørsmålet i tre
rettsrunder er nok nedsiden begrenset, men kommunen kan ikke uten videre legge til grunn som
sikkert at det er tale om en særfordel, dersom det etter hvert viser seg å være svært mange som nyter
godt av en oppstått fradelingsmulighet.

Oppsummert er det vår vurdering at det er realistiske muligheter for å få et bedre resultat i
lagmannsretten, men samtidig er det lite sannsynlig at erstatningen for de tre e iendommene blir satt
til kr 0. Sakskostnader ved en anke vil være omtrent tilsvarende som for t ingretten.

Hva gjelder det rent prosessuelle er fristen for å begjære overskjønn 23. august 2016. På grunn av
ferieavvikling anser vi det som hensiktsmessig å utarbeide et utkast til begjæring nå før ferien som
eventuelt kan sendes etter ferien, dersom k ommunen skulle komme til å ville be om overskjønn.
Saksbehandlingstiden i Borgarting lagmannsrett er lang, og forventet behandling der er tidligst
våren 2017 , mest sannsynlig høsten 2017 og i verste fall våren 2018.

***
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PROSESSFULLMEKTIG

FOR TAKST NR. 17, 25

OG31

Takst 31, gnr. 40 / 499
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Advokat Bjørn Stordrange
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange
Postboks 1829 Vika
0123 Oslo
bjom.stordrange@steenstrup.no

1 Innledning

Overskjønnet gjelder utmåling av erstatning til grunneiere for avståelse av grunn i forbindelse med
bygging av gang- og sykkelvei på Nesøya i Asker kommune .

Asker og Bærum tingrett avsa 8 . juni 2016 skjønn med følgende slutning :

1 . Asker kommune betaler erstatning som fastsatt i skjønnet
2 . I sakskostnader betaler Asker kommune 419 18 7 - firehundreognittentusenetthundreog-

åttisju - kroner til advokat Bjørn Stordrange
3. Saken heves for så vidt gjelder takstnummer 47
4. Asker kommune betaler de lovbestemte utgifter ved skjønnet
5 . Oppfyllelsesfristen er to uker fra skjønnets forkynnelse

På vegne av Asker kommune begjæres med dette overskjønn for Borgarting lagmannsrett i henhold
til skjønnsprosessloven§ 32. Skjønnet ble forkynt for undertegnede 9. juni 2016. Medregnet
rettsferien fra 1. juli 2016- 15. august 2016 , er fristen for å begjære overskjønn 23. august 2016 .
Denne overskjønnsbegjæring er dermed rettidig.

Begjæringen om overskjønn gjelder skjønnsslutningens punkt 1 og nærmere bestemt erstatnings
utmålingen for avståelse og ulemper under takst nr . 17 , takst nr. 25 og takst nr. 31. Utmålingen
under de øvrige takstnummer omfattet av tingrettens skjønn (nr. 18, 26 , 44 og 70) er ikke gjenstand
for begjæring om overskjønn. For disse takstnummer utmålte tingretten erstatning i samsvar med
kommunens påstand (kr 0 , -).

Overskjønnsbegjæringen omfatter heller ikke de kostnadene som de saksøkte er tilkjent gjennom
skjønnslutningens punkt 2.

Advo k at fi rmaet H 1or t DA - M~ I A / hjort . no
\'11616352 . 1
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For takstnummer 17, 25 og 31 vil kommunen gjøre gjeldende at skjønnsrettens erstatningsutmåling /
verdsettelse er blitt uriktig som følge av feil bevisbedømmelse og rettsanvendelse. På hvilken måte
tingretten har trådt feil vil bli redegjort nærmere for under de enkelte takstnummer , se punkt 3
nedenfor.

2 Overordnede synspunkter på tingrettens skjønn

Asker kommune la i skjønnsbegjæringen for tingretten til grunn at det ikke var grunnlag for
erstatning ettersom de berørte eiendommer samlet sett ikke hadde lidt økonomisk tap som følge av
eiendomsinngrepet. Den vesentlige årsak til dette var at ekspropriasjonstiltaket innebar en særfordel
i form av en delings- / utbyggingsmulighet som i økonomisk verdi overstiger det tapet som selve
avståelsen og inngrepet for øvrig påfører eiendommen.

Kommunen mener tingretten korrekt har kommet til at det er grunnlag for å foreta fordelsfradrag
etter ekspropriasjonserstatningsloven§ 9 for de eiendommer som har fått en konkretisert delings
eller utbyggingsmulighet som følge av ekspropriasjonstiltaket. Retten har korrekt kommet til at en
slik fordel representerte en særfordel for de berørte eiendommer og at en deling / utbygging ikke ville
blitt tillatt (gjennom dispensasjon) før gang- og sykkelveien var bygget.

Det er imidlertid ikke riktig når retten , av konkrete grunner , legger til grunn at det for takstnummer
1 7 og 31 ikke er grunnlag for fordelsfradrag. En korrekt anvendelse av reglene om fordelsfradrag
ville for disse eiendommene gitt en erstatning på kr 0 , -.

Når det gjelder selve erstatningsutmålingen for øvrig har kommunen ingen innvendinger til det
generelle faktiske utgangspunktet som tingretten legger til grunn for grunnavståelsen og verd
settelsen av denne. Dette er kommet til uttrykk på side 9 i skjønnet:

«Nesøya er et attraktivt boligområde i Asker kommune med nærhet til sjø , marka og
hovedstaden. Tomteprisene ligger i øvre sjikt for tomter i kommunen. Det er et ikke
ubetydelig antall ubebygde tomter i området. Eiendommene skjønnet gjelder ligger i et
boligområde der tomtene i det vesentlige er bebygd, men med mulighet for fortetting.
Grunnavståelsenfra de seks aktuelle eiendommene knytter seg til areal av ulik størrelse ,
men for alle eiendommers del gjelder det avståelse av hage eller uopparbeidet grunn i
utkanten av tomten. Avstått areal grenser mot vei. Bruksverdien av slikt areal er lav , og
det skal fastsettes erstatning for såkalt stripeavst å else.»

Retten har også korrekt lagt til grunn at areal tilhørende takstnumrene som på verdsettelses
tidspunktet besto av veggrunn ikke hadde faktisk økonomisk verdi for eiendommen .

Rettslig sett tar også retten et korrekt utgangspunkt når det legges til grunn at selve grunnarealet
som avstås ikke har selvstendig salgsverdi , men at verdsettelsen av grunnen som avstås i henhold til

Advokatfirmaet H1 o rt DA - MNA / hjort.n o
M 1616352 . 1
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ekspropriasjonserstatningslo ve n § 5 skal fø lg e differan s eprinsipp e t slik dette kommer til uttr y kk i
Rt.197 6 s. 1507 , jf. side 9 o g 10 h v or det fremgår at:

«D e t er eni g het om at erstatning skal utmåles p å grunnlag av en differansebetraktning
der d e t tas utgangspunkt i for s kjellen mellom verdien av eiendomm e n med det are a l som e r
avst å tt og verdien uten dette ar ea l e t . »

Retten har imidlertid på side 10 gitt uttrykk for at en slik differansebetraktning innebærer at:

«Det må således bygges på den nytte en eier vil kunne ha av arealet om det ikke var blitt
avstått , et tap som gj e rne faller sammen med kvadratmeterprisen for ubebygde tomter
etter en gjennomsnittspri s . Ved differansebetraktningen m å det s es hen til hva en potensiell
kj ø per ville gi for tomt e n m e d og uten fradelt ar e al. Generelt vil det v ær e e t vesentlig moment
hvor stor d e l a v en eiendom som avstås , absolutt og r e l ativt . I t ill egg t il tomtestørre l sen vil særlig
tomtens beliggenhet , utsikt og solforhold være av betydning ved en erstatningsfastsette l se . I
pra k sis er det ikk e uvanlig at erstatningfastsettes per kvadratmeter. Ved bru k av differanse
pr i nsippet fastsettes erstatningen også ofte i en samlet sum . »

Formuleringen «faller sammen med» i første setning kan tilsi at retten har tillagt en gjennomsnittlig
strøkspris for ubebygde tomter for stor vekt i sin verdsettelse. Dette i stedet for en konkret
vurdering av det aktuelle arealet som er avstått. Videre kan fokuset på forhold ved aktuell boligtomt
(beliggenhet , utsikt og solforhold) tilsi at rettens verdsettelse i det alt vesentlige beror på en
vurdering av antatt tomtepris. Erstatningen synes fremkommet gjennom å sammenholde en
tomtepris med størrelsen på det avståtte areal , mer enn en konkret vurdering av det aktuelle avståtte
arealet og dets betydning for eiendommens verdi før og etter avståelsen . At det er grunnlag for en
slik generell innvending har også støtte i de konkrete vurderinger som retten gjør under de enkelte
takstnumre .

Videre tilkjenner r etten erstatning med hjemmel i ekspropriasjonserstatningsloven§ 8 for ulemper
på resteiendommene særskilt , og ikke som en d e l av verdsettelsen etter differanseprinsippet , som
dermed er begrenset til selve grunna v ståelsen. Det er prinsipielt sett ikke noe i veien for en slik
atskilt innfallsvinkel , men dette stiller store krav til presisjon i vurderingene som foretas. Dette for å
unngå at samme ulempe erstattes to ganger. Størrelsen på den samlede erstatningen retten har
utmålt for grunn og ulemper , og vurderingene som er gjort , kan tyde på at retten har inkludert i
ulempeerstatningen tap som også er erstattet som ledd i den konkrete differansebetraktningen (verdi
av eiendommen før og etter avståelsen). Slik kommunen ser det , ville en mer presis tilnærming vært
å foreta en samlet vurdering a v den økonomiske betydningen av grunnavståelsen og ulempene
inngrepet har hatt for reisteiendommen samlet sett. En slik før og etter vurdering av eiendommen
ville gitt en mer presis og riktig utmåling av erstatningen .

Advokat fir maet Hj ort DA - MN A / hjort.no
M 1 616352 . 1
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3 Nærmere om de enkelte takstnumrene som overskjønnsbegjæringen gjelder

3.1 Takst nr. 17, Rabbe og Mette Lund

Tingretten har ikke funnet grunnlag for fordelsfradrag og har utmålt en erstatning på til sammen
kr 1 250 000 , -, hvorav kr 600 000 , - er knyttet til avståelse av grunn og kr 650 000 , - er knyttet til
ulemper for resteiendommen . Kommunen vil overordnet bestride at eiendomsverdien som følge av
inngrepet har sunket med kr 1 250 000 , - og dette gjelder uavhengig av om det er grunnlag for
fordelsfradrag eller ikke .

Tingretten har korrekt lagt til grunn at ekspropriasjonstiltaket har ført til at eiendommen kan
fradeles , men det vil bli anført fra Asker kommune at skjønnsretten har tatt faktisk feil når den
legger til grunn at denne eiendommens verdi , samlet sett , vil synke dersom den deles , og at det
derfor ikke er grunnlag for fordelsfradrag. Retten gir ingen nærmere begrunnelse for sin vurdering
på dette punkt. Asker kommune mener at eiendommen klart vil få en økonomisk fordel av en
fradeling , sett hen til salgsverdien av en fradelt utsiktstomt på Nesøya. Kommunen er ikke uenig i at
et redusert areal og et nytt hus på en nyetablert nabotomt har en verdiminskende effekt på
resteiendommen , men denne vil i størrelse ikke overstige verdien som en fradelt tomt gir. Samlet
sett vil den økningen av eiendommens verdi som en fradeling innebærer være større enn den
verdireduksjon eiendommen er påført som følge av eiendomsinngrepet. Eiendommens verdi i dag
må i det vesentlige antas å være knyttet til selve tomten , og ikke bygningen , og kommunen antar at
eiendommen , tenkt bygningen bort og med mulighet for fradeling og utbygging , vil ha en større
verdi enn eiendommen som en enhet og med dagens bygningsmasse .

Erstatning for grunnavståelsen på kr 600 000 for ca . 400 kvm er i alle tilfelle satt vesentlig for høyt ,
idet retten ved sin utmåling har verdsatt det avståtte areal for høyt og også har lagt til grunn et for
høyt areal med tomtegrunn. Det vil bli anført at størrelsen på avstått areal som ikke var veggrunn er
292 kvm.

Retten har ved verdsettelsen også oversett at det areal som er avstått hadde liten økonomisk
betydning for eiendommen . Arealet som ble avstått besto av skråning med fri vegetasjon og var
ikke egnet til hageareal. Retten synes å ha tilkjent erstatning med utgangspunkt i en gjennomsnittlig
strøkspris på verdsettelsestidspunktet , uten åjustere dette utgangspunktet basert på det avståtte
arealets art og funksjon for eiendommen. Dette har ledet til en for høy erstatning.

Videre har retten lagt til grunn at eiendommen skal tilkjennes kostnader tilsvarende oppføring av en
mur i deler av området der kommunen har ervervet arealet. Det er noe uklart , men kommunen
oppfatter at erstatningen er hjemlet i ekspropriasjonserstatningsloven§ 8 som ulempe på rest
eiendommen , da den ifølge premissene skal dekke en ulempe som ikke dekkes av erstatningen for
det eksproprierte areal. Det er sikker rett at bruk av denne bestemmelsen forutsetter et økonomisk
tap tilsvarende ulempeerstatningen.

Advokatfirmaet Hjort DA - MNA / hjort . no
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Asker kommune vil gjøre gjeldende at tingretten har tatt feil når den har funnet grunnlag for å

tilkjenne en ulempeerstatning tilsvarende kostnadene til oppføring av mur. Kommun e n vil bestride
at eiendomsinngrepet a v de grunner som er påpekt av skjønnsretten har medført en «skade eller
ulempe» på resteiendommen som har påført eiendommen et økonomisk tap / verdireduksjon på
kr 650 000 , -. Også før inngrepet var eiendommen skrånende , med et gjerde på toppen av skråningen
og med et område mellom dette gjerdet og eiendomsgrensen som var vanskelig tilgjengelig , og som
grunneier hadde vedlikeholdsansvar for. Det er følgelig liten forskjell mellom situasjonen før og
etter inngrepet. Gjerdet er plassert i samråd med grunneier. I tillegg lider skjønnet på dette punkt av
den feil at retten ved bedømmelsen av om det foreligger et økonomisk tap på resteiendommen ikke
har hensyntatt den økonomiske verdien av de fordeler som inngrepet medførte for eiendommen
gjennom massetilførsel og opparbeidelse av hageareal , samt tilrettelegging for påkobling til
offentlig V A-anlegg.

Det er også en feil når retten har vektlagt likhetshensyn med andre eiendommer som grunnlag for å

fastslå et økonomisk tap for denne konkrete eiendommen . De aktuelle murene som er satt opp p å
andre eiendommer er konkret behovsvurdert ut ifra forholdet mellom eiendommen og v eganlegget.
Disse vurderingene legger ingen føringer for beho v et for murer andre steder langs strekningen ,
herunder på takstnummer 1 7 , hvor kommunen ikke fant at det forelå et slikt behov . Videre beror de
fleste slike murer på en avtale h v or fordelen ved disse , for de aktuelle eiendommer , er hensyntatt i
den avståelseserstatning som er tilbudt.

Under enhver omstendighet v il det bli anf ø rt at kostnadene med å etablere en mur er satt for h ø yt.

3.2 Takst nr. 25, Anne Lise Braathen og Sven Iver Gerner-Mathiesen

Tingretten har ikke funnet grunnlag for fordelsfradrag og har utmålt en erstatning på til sammen
kr 1 500 000 , - , hvorav kr 600 000 , - er knyttet til a v ståelse av grunn og kr 900 000 , - er knyttet til
ulemper for resteiendommen. I tillegg er det tilkjent erstatning for utgifter til juridisk og teknisk
bistand forut for skj ø nnssaken med til sammen kr 44 2 133 ,- .

Tingretten har kommet til at det ikke kan gj ø res fordelsfradrag for takstnummer 25 , da en fradeling
som følge av særlige forhold v ed denne eiendommen ikke v il gi eiendommen en v erdi ø kning . Det
v il ikke for lagmannsretten bli anført fra Asker kommunes side at skj ø nnsrettens avgjørelse på dette
punkt er uriktig og at fordelsfradrag skal foretas for dette takstnummer.

Asker kommune vil imidlertid anføre at retten har utmålt for høy erstatning. Dette gj e lder både
erstatningen for grunna v ståelsen og erstatningen for ulemper ved resteiendommen. Videre har retten
under enhver omstendighet gjort feil n å r den som ledd i ulempeerstatningen under takst 25
inkluderer bel ø p som de facto er knyttet til areal og ulemper for takst 26. Det tap som eventuelt kan
knyttes til ulemper for takst 26 vil ikke komme til utbetaling , da et slikt tap ville v ært konsumert a v
det fordelsfradraget som retten korrekt har kommet til for takst 26 , og som har ledet til den
nullerstatning som er lagt til grunn for dette takstnummeret.

Advokatf i rmaet Hjor t DA - MNA / h j ort.no
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Når det gjelder grunnavståelsen på ca . 400 kvm på tak s tnummer 25 er kr 600 000 , - vesentlig for
høyt. Det arealet som er ervervet besto av en meget bratt skråning , hvor det heller ikke før
etableringen a v en fjellskjæring var mulig eller naturlig å ferdes. Det er således ikke korrekt å

tilkjenne erstatning som for vanlig hagetomt eller areal som kunne brukes til dette . I den grad
avståelsen har redusert resteiendommens verdi er reduksjonen ikke av en slik størrelsesorden som
fastsatt av tingretten. Retten syneså ha tilkjent erstatning med utgangspunkt i en gjennomsnittlig
strøkspris på verdsettelsestidspunktet , uten åjustere dette utgangspunktet basert på det avståtte
a r ealets art og funksjon for eiendommen . Dette har ledet til en for høy erstat n ing.

Det er heller ikke korrekt når retten legger til grunn at resteiendommen er påført estetiske ulemper
eller e r påført fysiske skader som innebærer rett på erstatning etter ekspropriasjonserstatningsloven
§ 8 . Med estetiske ulemper antar kommunen at det siktes til fjellskjæring med sikringsmur og
sikringsnett . Det pekes fra kommunens side på at fjellskjæringen med sikring er etablert i det
avståtte arealet , og er ikke synlig fra de delene a v takst 25 som naturlig brukes . Eiendommen har
atkomst på motsatt side av fjellskjæringen. En kan heller ikke se hvilket økonomisk tap disse
estetiske forhold har påført eiendommen og hvordan dette skal dekkes gjennom den tilkjente
erstatning som er satt tilsvarende en murkostnad . Et eventuelt verditap knyttet til estetikk vil
naturlig fanges opp av erstatningen etter differanseprinsippet.

Når det gjelder fysiske skader , minner kommunen om at selve fjellskjæringen er etablert på avstått
areal , dvs. på kommunens eiendom. Hvilke skader som er påført resteiendommen er ikke
konkretisert og det er vanskeligå se hvilken faktisk sammenheng det er mellom en mur og
gjenoppretting av disse angivelige skadene på resteiendommen. Det vil bli bestridt at det er gjort
skade på resteiendommen som det er nødvendigå gjenopprette med en mur. Det er foretatt noe
utrenskning av løsmasser / stein og fjerning av mindre vegetasjon , men dette er skader som vil og er
blitt gjenopprettet gjennom naturlig vegetasjon/ettervekst. Når det gjelder det konkrete arealet bak
sikringsmuren v ises det til bygningsrådets v ilkår for godkjennelsen av denne muren. En
gjennomføring av det som det her er bestemt at kommunen skal gjøre bak muren (oppfylling og
beplantning) vil være tilstrekkelig til å gjenopprette situasjonen for dette arealet.

Tingretten viser også til at muren må etableres av hensyn til ytterligere sikring , uten at det
konkretiseres hva som skal sikres ytterligere. At det er behov for ytterligere sikring i forhold til
utrasing bestrides fra kommunens side og det vises til foreliggende sakkyndige rapporter fra Sweco.
Når det gjelder sikring i forhold til mennesker så er det allerede etablert et sikringsgjerde på toppen
a v fjellskjæringen som er tilstrekkelig både i høyde og lengde.

Størrelsen på erstatningene for kostnaden til mur for takst 25 bestrides i alle tilfelle . Det fremgår at
muren må gå over både takst 25 og 26 , og dermed dekke angivelige ulemper på begge takstnumre.
Den delen a v muren , gjerde og massene som skal etableres på takst 26 kan ikke tilkjennes som
ulempeerstatning på takst 25 , men utmåles på takst 26 , og går da til fradrag i den særfordelen som
tiltaket har påført denne eiendommen.

Advokatfirmaet Hjort DA - MNA / hjort.no
M 1 6 1 6352 . 1
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Tingretten har også tilkjent ca. kr 160 000 i erstatning for tap av trær , uten at beregningen av dette
er konkretisert. Det vil bli bestridt at det er fjernet furutrær på resteiendommen . Eventuelle trær i det
avståtte areal er fanget opp av erstatning for avståelsen av dette arealet.

Når det gjelder utgifter til n ø d v endig juridisk og teknisk bistand forut for skjønnssaken til sammen
kr 442 133 , - , har retten ikke begrunnet hvorfor den aksepterer de enkelte utgiftene som er krevet
dekket. Kommunen mener at postene henført under teknisk bistand ikke er å regne som nødvendige ,
og at retten følgelig har tilkjent et for høyt beløp hva gjelder disse utgiftene. Når det gjelder utgifter
til juridisk bistand forut for skjønnssaken fremstår også kr 200 000 , - noe for høyt , selv om retten
korrekt har kuttet betydelig i det opprinnelige kravet.

3.3 Takst nr. 31, Per Jonas og Ninni Jonsson

Tingretten har ikke funnet grunnlag for fordelsfradrag og har utmålt en erstatning på til sammen
kr 200 000 knyttet til avståelse av grunnareal på 124 kvm tomteareal.

Tingretten tar feil når den konkluderer med at det ikke er grunnlag for å gjøre fordelsfradrag
gjeldende for denne eiendommen. Asker kommune kan ikke forstå på hvilket grunnlag retten mener
at det ikke vil være mulig å fradele eiendommen . Det er lagt opp til fradeling i reguleringsplanen ,
og eiendommens arronderingsmessige forhold og tomtens utnyttelse for øvrig tilsier at det vil være
mulig å fradele en tomt fra denne eiendommen.

Slik denne siden oppfatter retten , er det den manglende mulighet for atkomst til ny parsell som
angivelig skal hindre fradeling . Dette vil bli bestridt. Atkomst er tegnet inn i planen og planen
forutsetter flytting av trafoen. Det v il bli anført at det er sannsynlig at grunneier vil kunne kreve å få
trafoen flyttet mot å dekke kostnadene med dette, og at kostnaden med å flytte trafoen på
eiendommen vil være vesentlig lavere enn den verdiøkning en delingsmulighet innebærer for
eiendommen .

Tingretten har for øvrig korrekt kommet til at kommunen ikke plikter å flytte trafoen for å etablere
en atkomst til en ny fradelt tomt.

Subsidiært er erstatningen også for denne eiendommen satt for høyt. I tilfelle manglende
fradelingsmulighet må dette arealet betraktes og verdsettes som et veitilgrensende areal helt i
eiendommens ytterkant uten nevneverdig nytte for eksisterende eiendom , som har bolig og atkomst
på motsatt side . Retten synes å ha tilkjent erstatning med utgangspunkt i en gjennomsnittlig
strøkspris på verdsettelsestidspunktet , uten åjustere dette utgangspunktet basert på det avståtte
arealets art og funksjon for eiendommen. Dette har ledet til en for høy erstatning.

A d voka tf i r maet HJort DA - MNA / hjo r t.no
M 1616352 . 1



64/16 Orientering om utfallet av skjønnsretten ifm utbygging av Otto Blehrs vei - 16/00051-8 Orientering om utfallet av skjønnsretten ifm utbygging av Otto Blehrs vei : Begjæring overskjønn 1708_2016

HJORT Side 9 av 9

4 Kort om behandlingen av overskjønnet

De samme skjønnsforutsetninger som ble lagt til grunn for behandlingeni Asker og Bærum tingr e tt
legges til grunn ved behandlingen av overskjønnet.

Det antas at det vil være tilstrekkelig at det settes av tre dager til behandling av saken , hvoravenav
dagene benyttes til befaring på eiendommene. Som følge av at det må foretas befaring , bør over
skjønnet behandles i løpet av barmarksesongen, fortrinnsvis i 2017 .

Skjønnsretten bør settes med skjønnsmenn med kompetanse knyttet til verdsettelse av bolig
eiendommer i det aktuelle området. Det tas forbehold om å kreve skjønnsretten satt med annen
kompetanse , herunder teknisk kompetanse knyttet til sikring mv .

5 Påstand

På vegne av Asker kommune nedlegges slik

påstand:

1. Overskjønnet fremmes.
2. Asker kommune betaler de med overskjønnet forbundne kostnader.

***

Denne overskjønnsbegjæring sendes retten i seks eksemplarer. To eksemplarer sendes saksøktes
prosessfullmektig direkte.

Oslo 1 7 . august

~ mae JolDA

Aslak Førde
Advokat

Advokatf i rmaet H jor t DA - MNA / hjort . no
M 1616352 . 1
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Arkivsak-dok. 16/00051-9 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 17.10.2016 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING OM KOMMUNENS ENGASJEMENT I ASKER 
SENTRUM AS 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  
Notat til kontrollutvalget om Asker sentrum AS og Asker kommunes engasjement i 
selskapet, fra rådmannen 4.10.2016. 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har nylig vedtatt Overordnet analyse og Plan for selskapskontroll 
(hhv. KU-saker 54/16 og 55/16). Som et ledd i dette arbeidet har utvalget bedt 
rådmannen orientere om kommunens engasjement i Asker Sentrum AS, se vedlagte 
notat. Controller Anne Karin Olander vil være tilstede i møtet for å svare på 
kontrollutvalgets spørsmål. 
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Arkivsak-dok. 16/00096-1 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 17.10.2016 
 
 
 

   
 
 

FORVALTNINGSREVISJON ANSKAFFELSER - FORANALYSE 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon på anskaffelsesområdet i tråd med 
revisors forslag. 
 
Rapporten leveres …. Det settes av inntil … timer til prosjektet. 
 
Vedlegg:  
Anskaffelser i Asker kommune og selskaper – Foranalyse, BDO 10.10.2016 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget bestilte en bredt anlagt foranalyse på anskaffelser inkludert 
anskaffelser i byggeprosjekter i møtet 22. august (sak 52/16). I tillegg til å rette seg 
mot kommunen, ønsker kontrollutvalget at forvaltningsrevisjonen skal rette seg mot: 
- Asker og Bærum vannverk IKS. 
- Asker og Bærum brannvesen IKS. 
- Asker eiendomsforvaltning AS, herunder Torstadtunet AS. 
 
Basert på foranalysen foreslår BDO følgende problemstillinger til forvaltningsrevisjon 
av anskaffelser i Asker kommune og kommunens hel- og deleide selskaper: 

1. Har kommunen organisert sin anskaffelsesfunksjon på en hensiktsmessig 
måte? 

2. Foretar Asker kommune anskaffelser på inngåtte rammeavtaler i tråd med 
avtalebestemmelsene? 

3. Foretas enkeltstående anskaffelser i tråd med anskaffelsesregelverket? 
4. Er anskaffelsene av prosjektering, entreprise og byggeledelse i 

investeringsprosjektene Nesbru sykehjem og Heggedal skole foretatt i tråd 
med anskaffelsesregelverket? 

5. Er anskaffelsen av forvalteravtalen til Asker Eiendomsforvaltning AS og 
Torstadtunet AS i tråd med anskaffelsesregelverket? 

6. Er anskaffelser på og utenom rammeavtale i Asker og Bærum Brannvesen 
IKS foretatt i tråd med anskaffelsesregelverket? 

7. Er anskaffelser på og utenom rammeavtale i Asker og Bærum Vannverk IKS 
foretatt i tråd med anskaffelsesregelverket?  
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2 

BDO foreslår å kontrollere enkeltstående anskaffelser og anskaffelser foretatt som 
avrop på rammeavtaler. I begge tilfeller er det et utvalg av anskaffelser som vil bli 
vurdert. 
 
Kontrollutvalget må ta stilling til rammen for prosjektet samt når det ønskes levert. 
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1. Formål og avgrensning 

Formålet med en anskaffelsesrevisjon er å se etter at kommunen og kommunalt hel- eller deleide 

selskaper etterlever lov og forskrift om offentlige anskaffelser, eventuelt forsyningsforskriften der 

denne kommer til anvendelse. 

Kontrollutvalget vedtok i sak 52/16 at det skal gjøres en bred foranalyse på anskaffelsesområdet, 

som skal danne grunnlag for problemstillinger for selve forvaltningsrevisjonen. 

Forvaltningsrevisjonen vil rette seg mot: 

- Asker kommune. 

- Asker og Bærum vannverk IKS. 

- Asker og Bærum brannvesen IKS. 

- Asker eiendomsforvaltning AS, herunder Torstadtunet AS. 

Foranalysen skal bidra til å prioritere utvalg av anskaffelser for forvaltningsrevisjonen. Utvalget bør 

ta utgangspunkt i:  

1. Omfanget av anskaffelser.  

2. Organisering av anskaffelsesarbeidet i kommunen og utvalgte selskaper. 

2. Omfanget av anskaffelser 

2.1. Innkjøp i Asker kommune 

Vi har ikke mottatt en leverandørreskontro fra Asker kommune innen ferdigstillelsen av denne 

foranalysen, og har derfor gjort en enkel overordnet sammenstilling av KOSTRA-tall på Kjøp av varer 

og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon og Kjøp av tjenester som erstatter 

kommunal tjenesteproduksjon for 2015. KOSTRA-funksjonene er gruppert i tjenesteområder som gir 

følgende oversikt over vare- og tjenestekjøp i kommunen for 2015 (tall i 1000 kroner): 

Tjenesteområd
e 

Kjøp av varer og tjenester 
som inngår i kommunal 
tjenesteproduksjon 

Kjøp av tjenester som 
erstatter kommunal 
tjenesteproduksjon 

Sum 

Administrasjon Kr 106 284  Kr 10 399  kr 116 683  

Barnehage Kr 28 398  Kr 301 383  Kr 329 781  

Barnevern Kr 26 494  Kr 24 096  Kr 50 590  

Fellesutgifter Kr 828  Kr -    Kr 828  

Kommunehelse Kr 54 342  Kr 21 425  Kr 75 767  

Kultur Kr 1 712  Kr -    Kr 1 712  

Pleie og omsorg Kr 108 642  Kr 284 605  Kr 393 247  

Skole Kr 109 798  Kr 15 620  Kr 125 418  

Sosial Kr 64 423  Kr 10 100  Kr 74 523  

Sum Kr 500 921  Kr 667 628  Kr 1 168 549  

Tabell 1: Oversikt over driftsanskaffelser fordelt på tjenesteområder i Asker kommune 2015 (Kilde: KOSTRA). 
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Oversikten over er ikke ment som en fullstendig oversikt over kommunens innkjøp, ei heller en 

nøyaktig fordeling mellom tjenesteområder. Oversikten er en indikasjon på størrelsesforholdet 

mellom ulike tjenesteområder som grunnlag for en vesentlighetsvurdering for utvelgelse av 

tjenesteområder for kontroll. Vi ser at pleie- og omsorgssektoren og barnehagesektoren synes å ha 

det største omfanget av kjøp av varer og tjenester, og at den største andelen gjelder kjøp av 

tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon, det vil si virksomhet som fullt ut ivaretar 

tjenesteproduksjonen. 

Utvelgelsen av anskaffelser for kontroll i forvaltningsrevisjonen må ta utgangspunkt i kommunens 

leverandørreskontro. 

2.2. Pågående investeringsprosjekter i kommunen 

Av handlingsprogrammet for 2016-2019 fremgår det at kommunen til og med 2019 har bevilget om 

lag kr 2,9 mrd. til investeringsprosjekter på tvers av sektorene. Investeringer i VAR utgjør om lag 

542 millioner av dette. De største sektorene i denne sammenheng er (tall er rundet av): 

Sektor Total bevilgning tom 
2019 

Oppvekst 1 084 mill. 

Teknikk og miljø 716 mill. 

Helse og omsorg 592 mill. 

Natur og idrett 333 mill. 

Eiendom 135 mill. 

Tabell 2: Oversikt over investeringsbevilgninger 2016-2019 fordelt på sektorer i Asker kommune (Kilde: Asker kommune 
handlingsprogram 2016-2019). 

På samme måte som for kjøp av varer og tjenester er ikke oversikten ovenfor fullstendig, men 

snarere et grunnlag for vesentlighetsvurdering for valg av sektorer til kontroll i 

forvaltningsrevisjonen. 

Investeringsprosjekter har store kostnadsmessige konsekvenser for kommunen. Videre er det kritisk 

at byggene står ferdig til avtalt tid slik at de kan tas i bruk i tjenesteproduksjonen som forutsatt. 

Grunnet prosjektenes betydning, både for økonomi og tjenesteproduksjon, mener vi det er naturlig 

å vurdere anskaffelser i ett eller flere investeringsprosjekter. Det vil være naturlig primært å velge 

ut investeringsprosjekt(er) der det nylig er gjennomført anskaffelser av prosjektering, prosjekt- og 

byggeledelse og entreprise, sekundært prosjekter av større omfang. 
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Handlingsprogrammet redegjør for hvilken fase de ulike investeringsprosjektene er i1. Som grunnlag 

for en anskaffelsesrevisjon vil det være naturlig å foreta en avgrensning til prosjekter i fase F3. Det 

vil videre være hensiktsmessig å velge store prosjekter forholdsvis nært i tid, fortrinnsvis der 

anbudskonkurranse er foretatt enten i 2015 eller i 2016. Heggedal skole har en anslått totalkostnad 

på 296 mill. med ferdigstillelse skolestart 2016 (klassetrinn 1-4) og etter høstferien 2016 

(klassetrinn 5-7). I handlingsprogram 2015-2018 fremgår skolen med fase F2, mens den i gjeldende 

handlingsprogram er satt i fase F3. Nesbru sykehjem var i fase F2 i handlingsprogram 2015-2018 og 

er i fase F3 i gjeldende handlingsprogram. Prosjektet har en anslått totalkostnad på 335 mill. med 

planlagt byggestart juni 2015 og planlagt ferdigstillelse til første kvartal 2017. 

For store investeringsprosjekter vil det være vesentlig å se på om byggentreprisen er gjennomført i 

tråd med lovens og forskriftens krav. Erfaringsvis er etterlevelsen av anskaffelsesregelverket i store 

anskaffelser bedre enn i mindre anskaffelser fordi konsekvensene av prosedyrefeil eller andre feil er 

store. Det vil derfor være naturlig å vurdere anskaffelsen av entreprisen. Vi ser av 

rammeavtaleoversikten fra kommunen at den har rammeavtaler med rådgivende ingeniører for flere 

av fagene som naturlig inngår i en prosjekteringsgruppe. Det er derfor naturlig å se i hvilken grad 

disse rammeavtalene er benyttet i prosjektering av investeringsprosjektene. 

2.3. Asker og Bærum Brannvesen IKS (ABBV) 

Brannvesenet har i alt 13 rammeavtaler i samarbeid med eierkommunene (hovedsakelig Asker 

kommune), samt noen i et interkommunalt samarbeid med flere brannvesen. Brannvesenet har 

videre 25 rammeavtaler inngått i egen regi. Ellers er det i ABBV opprettet et innkjøpssamarbeid 

mellom brannvesener rundt Oslo-regionen som har fremforhandlet priser på uniformsmateriell og 

verneutstyr.  ABBV deltar i samarbeidet, og forannevnte materiell skal bestilles gjennom de 

opprettede avtalene. 

Ifølge leverandørreskontroen er anskaffelsenes omfang i 2015 og 1. halvår 2016 slik: 

- 2015: 63 mill.  

- 1. halvår 2016: 43,3 mill.  

2.4. Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV) 

Vannverkets innkjøpsrutiner viser til inngåtte rammeavtaler. Vi har imidlertid ikke mottatt en 

oversikt over rammeavtalene selskapet har mulighet til å benytte. 

 

                                                           
1 S = Sekkepost 

F0 = Investeringsforslag - Budsjettavsetning, kostnad og fremdrift er ikke avklart) 

F1 = Gjennomført mulighetsstudie - Budsjettavsetning beheftet med usikkerhet 

F2 = Gjennomført forprosjekt – Budsjettavsetning beheftet med usikkerhet 

F3 = Gjennomført anbudskonkurranse – Vedtatt budsjettramme og fremdriftsplan 



66/16 Forvaltningsrevisjon anskaffelser - foranalyse - 16/00096-1 Forvaltningsrevisjon anskaffelser - foranalyse : BDO - Foranalyse anskaffelser i Asker kommune og selskaper

 Prosjekt nr: Arkiv: 

  578314 

 Utarb. dato: År: 

  6.10 EGO 2016 

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: 

Asker kommune v/kontrollutvalget 10.10 ØS 4 av 8 

Prosjekt:  Emne: 

Anskaffelser i Asker kommune og selskaper Foranalyse 

 

   side 4 av 8 

Vi har kun mottatt reskontroen som .pdf-fil slik at vi ikke har kunnet summere opp det samlede 

omfanget av innkjøp i selskapet. Av leverandørreskontroen for 2015 følger det at vannverket har 

flere store leverandører. Av større relevante leverandører nevnes: 

- STH Engineering AS 

- Kemira Oyj 

- Guard Systems Engineering AS 

- Miljøkalk AS 

I tillegg kommer avtaler om strøm og nettleie, forsikringstjenester og banktjenester. 

2.5. Asker Eiendomsforvaltning AS / Torstadtunet AS 

Vi har ikke mottatt leverandørreskontro for selskapet. Selskapets hovedsakelige anskaffelse er 

forvalteravtalen med ForvaltningsCompagniet som beskrives nedenfor. Det er naturlig å anta at 

leverandørreskontroen speiler denne leverandørstrukturen. 

Vi har ikke kunnet vurdere det totale omfanget av anskaffelser i selskapene i denne foranalysen. 

3. Organisering av anskaffelser 

Asker kommune er en stor innkjøper. De hel- eller deleide selskapene har mulighet til å benytte seg 

av flere av kommunens rammeavtaler og den innkjøpskompetansen kommunen besitter. Foranalysen 

har i stor grad sett på kommunens organisering, men redegjør også for organiseringen av 

anskaffelser i selskapene. 

3.1. Asker kommune 

Kommunens vedtatte anskaffelsesstrategi redegjør for de overordnede målsettingene med 

anskaffelsesfunksjonen i kommunen. Målsettingene er formulert slik: 

Asker kommune er en fremtidsrettet, dynamisk og lærende organisasjon som fanger opp endringer, 

tar i bruk ny teknologi og nye organisasjons- og samhandlingsformer som understøtter samfunns- og 

tjenesteutvikling. Anskaffelsesstrategien er ledelsens verktøy for å styre, organisere og kontrollere 

at kommunens anskaffelser understøtter prosesser som er i henhold til 

o Effektiv utnyttelse av ressurser 

o Ivaretagelse av samfunnsansvar 

o Gjeldende lover og forskrifter 

o Etiske retningslinjer 

Anskaffelsesstrategien er forankret hos ledere og kjent av medarbeidere. 

Asker kommunes anskaffelser og anskaffelsesprosesser er målrettede, effektive og korrekte. 

Asker kommunes anskaffelser har et godt omdømme. 

Anskaffelsesstrategien redegjør for prosesser, organisering, roller, teknologi, kompetanse og 

kapasitet, samfunnsansvar og styring, oppfølging og kontroll som sentrale aspekter ved 
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anskaffelsesfunksjonen i kommunen. Strategien setter delmål for disse aspektene. 

Anskaffelsesstrategien er satt i sammenheng med handlingsprogram, energi og klimaplan og kravene 

til internkontroll. 

Innkjøpsrutinene støtter opp under anskaffelsesstrategien og redegjør for fullmaktsgrenser, 

innkjøpsprosessen, ulike prosedyrer for å gjennomføre innkjøp og krav til arkivering av kontrakt. 

Rutinene beskriver videre de ulike terskelverdiene som følger av lov og forskrift om offentlige 

anskaffelser. Innkjøpsrutinene omfatter også reglement for attestasjon og anvisning som gir en 

todeling av fakturahåndteringen i kommunen. Det er et sentralt prinsipp at samme person ikke kan 

attestere og anvise samme faktura. Anvisningsfullmakt og budsjettansvar følger stilling. 

Det er videre utarbeidet ledelsesprosesser for inngåelse og bruk av rammeavtaler, 

konkurranseutsetting og oppfølging av tjenesteproduserende enheter og for enkeltstående 

anskaffelser. 

Fagansvaret for anskaffelser i kommunen er lagt til Sentral anskaffelsesenhet (Anskaffelser), 

underlagt økonomiavdelingen. Enheten består av sju årsverk. Hovedprinsippet i kommunens 

anskaffelsesstrategi er at innkjøp er desentralisert til budsjettansvarlig (virksomhetsleder), men at 

det faglige innkjøpsansvaret ligger hos Anskaffelser. Enheten er ansvarlig for å utarbeide, etablere 

og overvåke rutiner og systemer som ivaretar vedtatt innkjøpsreglement og fullmaktsstrukturen for 

innkjøp. 

Den operative gjennomføringen av anskaffelser er bygget opp rundt tre roller:  

- Sentrale anskaffelsesrådgivere som gir veiledning, rådgivning og operativ bistand til 

gjennomføring av anskaffelser. 

- Prosjektledere er medarbeidere (hovedsakelig innen Eiendom og Kommunalteknikk) som 

forestår bygge- og anleggsprosjekter. Har fullmakt til å utlyse og gjennomføre større 

enkeltanskaffelser samt inngåelse av rammeavtaler for egen sektor. 

- Innkjøpere er virksomhetenes egne ressurspersoner som foretar innkjøp på rammeavtaler og 

enkelte mindre anskaffelser. Det er om lag 165 ansatte med denne rollen i kommunen. 

Det er knyttet kompetansekrav til de ulike rollene, herunder skal innkjøpere ha internkurs i e-

handel, kontering og merverdiavgift, samt enklere teori på anskaffelseslovgivningen. Det 

gjennomføres jevnlige obligatoriske innføringskurs og oppdateringskurs for å sikre rett 

kompetansenivå. 

Kommunen hadde i 2015 i alt 298 aktive rammeavtaler. 134 av disse avtalene er inndelt i følgende 

kategorier: 

Kjøp varer/tjenester (99) Bygg, anlegg og eiendom (18) Bedriftsavtaler – ansatte (8) 

IKT-systemer (6) Samarbeidsavtaler (2) Ekstern tjenesteproduksjon (1) 

Tabell 3: Oversikt over kategorier og antall rammeavtaler Asker kommune. (Kilde: Rammeavtaleoversikt, utskrift fra Contiki) 

Rammeavtalene dekker således et bredt spekter av kommunens virksomhetsområder. 
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Leder for Anskaffelser har det operative ansvaret for å kartlegge behov for felles rammeavtaler 

samt inngå og følge opp slike avtaler. Virksomhetsledere skal bidra med fagkunnskap og 

behovsvurderinger for inngåelse av felles rammeavtaler og kan også inngå rammeavtaler på eget 

område. Før det inngås virksomhetsegne avtaler, skal Anskaffelser konsulteres for å sikre 

samhandling og koordinering, herunder forhindre doble avtaler. 

3.2. Asker og Bærum Brannvesen IKS (ABBV) 

ABBV har ca. 140 årsverk med brannsjef, drifts- og vedlikeholdsfunksjon i stab, samt fem avdelinger 

hvorav én administrasjonsavdeling med 5,7 årsverk.  

Brannvesenet har utarbeidet et såkalt «kvalitetsdokument» knyttet til innkjøp og terskelverdier. 

Det bestemmer at selskapet skal følge reglene om offentlige anskaffelser. Følgende særskilte regler 

er gjort:  

- Kjøp under kr 10 000 kan gjøres direkte hvis det ikke dekkes av rammeavtaler. Ifølge 

retningslinjene for innkjøpordre (rekvisisjon) skal også disse innkjøp i utgangspunktet gjøres 

etter kontakt med tre tilbydere.  

- Kjøp under kr 500 000 gjøres ved henvendelse til tre tilbydere dersom kjøpet ikke dekkes av 

rammeavtale.  

- Kjøp over kr 500 000 gjøres ved kunngjøring i Doffin.  

- Kjøp over kr 1 750 000 kunngjøres som EØS-utlysning (TED-databasen). 

- Når det gjelder kjøp på rammeavtaler gjøres dette ved å sjekke mot eierkommunenes 

rammeavtaler.  

3.3. Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV) 

ABV hadde per 2015 14 ansatte med daglig leder, kvalitetsleder og –ingeniør samt to driftsingeniører 

i administrasjonen og ni personer på drift. 

ABV har utarbeidet innkjøpsrutiner som inngår i IK-håndboken for selskapet. Innkjøpsrutinen gjelder 

for samtlige anskaffelser i selskapet og gjelder hele anskaffelsesprosessen, fra identifisering av 

behov til avtale er undertegnet. Rutinen tilsier at alle innkjøp hos ABV skal gjennomgås årlig for å 

kontrollere at rutinen fungerer. Det er kvalitetsleder som er ansvarlig for dette. 

Innkjøpsrutinen spesifiserer at ABV er underlagt lov om offentlige anskaffelser og at deler av 

virksomheten er underlagt forskrift om offentlige anskaffelser. Andre deler av virksomheten er 

underlagt forsyningsforskriften. 

I rutinen er grenseverdier beskrevet i en fullmaktsmatrise som er koblet til anskaffelsesregelverkets 

ulike deler. Attestasjons- og anvisningsmyndighet fremgår av vedlegg. I innkjøpsrutinen er også 

fremgangsmåte for enkeltstående anskaffelser og bruk av rammeavtaler beskrevet, herunder 

gjennomføring av anskaffelsen, henvisninger til Norsk Standard for spesifisering av ytelsen og 

kontrakt. Rutinen inneholder også: 

- Nærmere beskrivelse av sentrale punkter etter forsyningsforskriftens del I. 

- Skjema for anskaffelser mellom kr 10 000 og 100 000. 
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- Mal for tilbudsgrunnlag. 

- Mal for anskaffelsesprotokoll. 

3.4. Asker Eiendomsforvaltning AS / Torstadtunet AS 

Asker Eiendomsforvaltning AS drives gjennom en forvaltningsavtale med ForvaltningsCompagniet AS. 

Avtalen hadde virkning fra 1.1.2012 med varighet til 31.12.2015. Av kontrakten fremgår det at 

partene deretter har gjensidig oppsigelse med seks måneders varsel. Den samme avtalen omfatter 

også Torstadtunet AS. Vi har mottatt informasjon om at avtalen fortsatt er gjeldende, men at styret 

har vedtatt at forvaltningen skal ut på anbud høsten 2016 og at denne prosessen er i gang. 

Så vidt vi har fått brakt på det rene er selskapets anskaffelser begrenset til anskaffelsen av 

forvalteravtalen, og inngåelse av denne kontrakten er gjennomført av selskapets styre. Kjøp av 

tjenester knyttet til drift av selskapets eiendom gjøres fra forvalter, og er således foretatt mellom 

private aktører, og ikke underlagt reglene om offentlige anskaffelser. 

Det er for øvrig besluttet at Torstadtunet AS skal innfusjoneres i Asker Eiendomsforvaltning AS og 

denne prosessen er satt i gang. 

4. Prioritering av anskaffelsesrevisjon 

Vi ser at Asker kommune har strukturert anskaffelsesfunksjonene godt. Det er vedtatt en 

anskaffelsesstrategi og innkjøpsrutinene bestemmer fullmaktsgrenser ved anskaffelser og 

fakturabehandling. Det er et bevisst forhold til bruk av rammeavtaler og konkurranseutsetting, og 

kommunen sentralt følger opp tjenesteenhetene ved enkeltstående anskaffelser. Det er også gitt et 

fagansvar sentralt for innkjøp, herunder å følge opp rutiner og systemer knyttet til 

anskaffelsesområdet, og det er også stilt kompetansekrav til de ulike rollene. Denne foranalysen 

viser at kommunen har et bevisst forhold til anskaffelsesområdet, og at en forvaltningsrevisjon bør 

innrettes mot om den fungerer hensiktsmessig. 

Når det gjelder selskapene (IKSene og ASene) vil det ikke bli vurdert selve organiseringen og 

kompetansen. For disse selskapene gjøres anskaffelsesrevisjonen gjennom kontroll av et utvalg 

konkrete anskaffelser. 

For rammeavtalene, både i Asker kommune og i selskapene, er det en risiko for at virksomhetene 

ikke anvender rammeavtaler på anskaffelser som er omfattet av disse. Ved utvelgelse av 

anskaffelser utenom rammeavtaler vil dette aspektet være til vurdering. For anskaffelser for øvrig, 

altså utenom rammeavtalene, vil det ellers være forbundet med risiko at et relativt omfattende 

anskaffelsesregelverk ikke er benyttet korrekt, og at tjenesteenhetene ikke har benyttet seg av 

sentral innkjøpskompetanse. Ved utvelgelse av anskaffelser vil vi se hen til terskelverdiene og 

prioritere anskaffelser over disse. Omfang av anskaffelser til revisjon vil være betinget av om 

stikkprøvene viser feil og mangler. 

Ved gjennomføring av investeringsprosjekter gjøres det en rekke anskaffelser, normalt både som 

avrop på rammeavtaler (rådgivere, prosjektledere og byggeledelse) og som store åpne anbud 

(entrepriser). For at anskaffelsesrevisjonen skal være mest mulig aktuell, har vi valgt å se nærmere 
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på prosjektene Nesbru sykehjem og Heggedal skole. Ved denne revisjonen vil vi få nærmere 

kunnskap om organiseringen, entrepriser og anskaffelser i prosjektet, og vil derigjennom kunne 

gjøre en vurdering av risiko og vesentlighet. I utgangspunktet vil de mest sentrale anskaffelsene bli 

gjenstand for forvaltningsrevisjon, men den endelige vurderingen blir tatt etter innledende 

kartlegging. 

4.1. Forslag til problemstillinger 

Basert på foranalysen foreslår vi følgende problemstillinger til forvaltningsrevisjon av anskaffelser i 

Asker kommune og kommunens hel- og deleide selskaper: 

1. Har kommunen organisert sin anskaffelsesfunksjon på en hensiktsmessig måte? 

2. Foretar Asker kommune anskaffelser på inngåtte rammeavtaler i tråd med avtalebestemmelsene? 

3. Foretas enkeltstående anskaffelser i tråd med anskaffelsesregelverket? 

4. Er anskaffelsene av prosjektering, entreprise og byggeledelse i investeringsprosjektene Nesbru 

sykehjem og Heggedal skole foretatt i tråd med anskaffelsesregelverket? 

5. Er anskaffelsen av forvalteravtalen til Asker Eiendomsforvaltning AS og Torstadtunet AS i tråd 

med anskaffelsesregelverket? 

6. Er anskaffelser på og utenom rammeavtale i Asker og Bærum Brannvesen IKS foretatt i tråd med 

anskaffelsesregelverket? 

7. Er anskaffelser på og utenom rammeavtale i Asker og Bærum Vannverk IKS foretatt i tråd med 

anskaffelsesregelverket? 

Kontroll av anskaffelser, både de som er gjennomført på rammeavtaler og anskaffelser utenom slike 

avtaler, vil som tidligere nevnt basere seg på et utvalg. Dersom stikkprøver viser at anskaffelsene er 

i orden, vil det ikke bli foretatt utvidede kontroller. Dersom stikkprøvene viser svakheter eller 

regelbrudd på spesifikke typer anskaffelser, vil utvalget øke. 

Basert på foranalysen og problemstillingene vil vi utarbeide en prosjektplan for 

forvaltningsrevisjonen i tråd med RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon. 

 

* * * 
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Arkivsak-dok. 16/00087-3 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 17.10.2016 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING FRA REVISOR 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg. 

 
Saksframstilling: 
Saken er satt opp i tilfelle revisjonen har noe å orientere om ut over de sakene som 
står på sakslisten. 
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Arkivsak-dok. 15/00240-18 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 17.10.2016 
 
 
 

   
 
 

GJENSIDIG ORIENTERING OM AKTUELLE SAKER FRA KOMITEER 
OG UTVALG 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg. 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalgets medlemmer orienterer hverandre om aktuelle saker fra de andre 
hovedutvalgene og kommunestyret i denne saken: 
• Kommunestyret og formannskapet – Kirsti Kierulf 
• Komite for helse- og omsorg – William Norset 
• Komite for oppvekst – Astrid Nesland 
• Bygningsrådet. – Erling Bergsaker 
• Komite for teknikk - Petter Berntsen 
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Arkivsak-dok. 15/00242-21 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 17.10.2016 
 
 
 

   
 
 

REFERATER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
Vedlegg:  

1. Oversikt over saker behandlet i kontrollutvalget 2016. 
2. Plan for saker som skal til behandling. 
3. Sluttevaluering av Barne- og familieenheten. Saken er behandlet i 

kommunestyret, se sak 103/16:  
http://lokaldemokrati.asker.kommune.no/motedag?offmoteid=3726  
 

 
Orientering: 
Kommunestyret behandlet høring av forslaget til ny kommunelov 11. oktober. 
Kontrollutvalgets høringsinnspill er tatt inn i kommunens høringssvar. 
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Oversikt over saker til behandling 2016
Møte Saker

Følgende
rapportering legges
frem fortløpende

Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks Fylkesmannen) og
kommunens svar/oppfølging.
Sekretariatets oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og
oppfølgingen av disse.
A nnen informasjon

25 . januar Overordnet analyse – Ordfører er invitert til å gi innspill. Drøfting av
risikoområder og vesentlighet

Orientering om skilting i område Ridderkleiva – ref brev fra V. Fuglesang.

Mulig FR vår 2016: På bakgrunn av diskusjonen kommer utvalgets leder
i samarbeid med sekretær tilbake med et konkret forslag i neste møte –
sak 89/15.

Virksomhetsbesøk på VEAS

Årsrapport 2015

Leder og sekretær kommer tilbake med forslag til deling av utvalgene
mellom utvalgsmedlemmene. - januarmøtet
Rapportering fra kommunerevisjonen.

Referater.

15 . februar Valg av ny revisor.

Overordnet analyse – utkast til ferdig rapport.

Rapportering fra kommunerevisjonen.

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

R eferater

Eventuelt

17 . mars Tilsyn fra FM på Bondi avlastning

Evaluering av innkomne tilbud på forvaltningsrevisjon Sosialhjelp til
unge.

Utkast til p lan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2020

Økonomi rapportering fra revisjonen 2015 .

Rapportering fra kommunerevisjonen.
Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

R eferater

25 . april Orientering fra rådmannen om en pågående personalsak.
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 .
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Møte Saker

Kontrollutvalget ber revisjonen følge rådmannens oppfølging av FR på
kommunens eiendeler videre, og gi en tilbakemelding til utvalget første
halvår 2016 – sak 38/15.
Prosjektplan forvaltningsrevisjon sosialhjelp til unge.
Rapportering fra kommunerevisjon en.

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg
Referater

23 . mai Buds jett for kontroll og tilsyn 2017 .

Rapportering fra kommunerevisjonen.
Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

R eferater

20 . juni Oppfølging av FR rapport om tjenester til barn med nedsatt
funksjonsevne
Forvaltningsrevisjon sosialhjelp til unge.

Presentasjon av ny revisor

Erklæring om uavhengighet.
Oppfølging av undersøkelsen Saksbehandlingsrutiner i Planseksjonen,
plan og bygningsavdelingen.
Bestille overordnet analyse selskapskontroll

Rapport fra kommune revisor om avvikli ng og arkivering .

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

Referater

22 . august Orientering om arbeidet med IT - sikkerhet i kommunen.

O verordnet analyse selskapskontroll – utkast.

Rapportering fra revisor .

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg
R eferater

19 . september Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om
hvordan anbefalingene i FR om skolefritidsordningen er fulgt opp
høsten 2016 – sak 59/15.

Valg av revisor til fellesnemda

Overordnet analyse selskapskontroll .

Plan for selskapskontroll - utkast

Forslag til ny kommunelov – høringsinnspill
Revisjonsmetodikk, orientering ved revisor

Orient ering fra revisor .
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Møte Saker

Eventuell infor masjon fra komiteer og utvalg

R eferater

17. oktober Orientering fra daglig leder i ARBA , Tage Gam

Orientering om utfallet av skjønnsretten ifm. utbygging av Otto Blehrs
vei .
K ommunens engasjement i Asker sentrum AS, orientering ved
rådmannen.
Foranalyse forvaltningsrevisjon – anskaffelsesområdet .

Rapportering fra revisor .

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

R eferater
o Evaluering av Barne - og familieetaten, sak i K - styret 11.10 .

5 . desember Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Sosialhjelp til unge, ref
sak 37/16.

Overordnet re visjonsstrategi

Selskapskontroll Asker produkt
Kontrollutvalgets årsplan 2017 .

Rapportering fra revisor .

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

R eferater

Saker som ikke er
berammet

Oppfølging av selskapskontroll Asker og Bærum Brannvesen IKS:
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber om å bli
orientert om endringene i selskapsavtalen ( sak 44/14. ) Revisjon av
selskapsavtalen er utsatt i p åvente av nasjonalt prosjekt om
nødsentraler (110 - sentraler).

2017 I sak 75/15 (23. nov) vedtok kontrollutvalget å bestille kontroll med
brukermidler med jevne mellomrom.
Sak 27/16: Oppfølging av forvaltningsrevisjon på eiendeler:
Kontrollutvalget anser saken som ferdig behandlet i denne omgang
men vil vurdere å komme tilbake til saken på et senere tidspunkt.

Sak 37/16 Forvaltningsrevisjon sosialhjelp til unge i Asker :
Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om
hvordan anbefalingene er fulgt opp våren 2017.
Sak 41/16 Oppfølging av undersøkelse - Saksbehandlingsrutiner i
Planseksjonen, plan og bygningsavdelingen : Kontrollutvalget vil følge
opp saken første halvår 2017.
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Møte Saker

Sak45/16:Kontrollutvalget ber om å få en orientering om
organisasj ons - og utviklingsprosjektet våren 2017.
Orientering fra rådmannen om erfaringer med skifte av revisor. Vår
2017.
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Kontrollutvalget i Asker kommune 
 
Saker til oppfølging 2016 

 
Møte Sak nr. 

 
Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

25.1.16  
1/16 

Overordnet analyse - innspill fra 
ordfører og drøfting av 
risikoområder 

Kontrollutvalget bes om å fylle ut og sende skjema på 
vesentlighetsvurderinger til sekretær. 

     

  
2/16 

Henvendelse angående mangelfull 
skilting i Ridderkleiva 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 3/16 Mulig forvaltningsrevisjon vår 2016 
- forslag til prosjekt 

Kontrollutvalget ber sekretær om å foreta en 
tilbudsforespørsel til tre leverandører angående 
forvaltningsrevisjonsprosjekt som undersøker 
stønadslengden for unge sosialhjelpsmottakere i Asker 
kommune. 

     

  
 
4/16 

Kontrollutvalgets årsrapport Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2015 vedtas. 
Saken oversendes kommunestyret med innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2015 til 
orientering. 

     

  
 
 
5/16 

Arbeidsdeling i kontrollutvalget Kontrollutvalget besluttet følgende fordeling av utvalg: 
Kommunestyret og formannskapet – Kirsti Kierulf 
Komite for helse- og omsorg – William Norset 
Komite for oppvekst – Astrid Nesland 
Bygningsrådet. – Erling Bergsaker 
Komite for teknikk - Petter Berntsen 

     

 6/16 Virksomhetsbesøk vår 2016 Kontrollutvalget ber sekretær om å organisere et besøk 
hos VEAS. 

  16.2.16   

 7/16 Rapportering fra kommunerevisor Kontrollutvalget tar kommunerevisors rapport til 
orientering. 

     

 8/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering      

 9/16 Eventuelt Ingen vedtak      

15.2.16  
 
 
 
 
 
 

Valg av ny revisor - Unntatt etter 
offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl 
§13 

Kontrollutvalget innstiller BDO som ny revisor for perioden 
1. juni 2016 til og med 31. mai 2017, med opsjon for 
oppdragsgiver til å kunne forlenge avtalen med 1 + 1 år. 
Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til 
vedtak: 

Saksutskrift 
sendt 
18.2.16 

 K-styret 1.3.16 
sak 25/16 
Vedtaket ble 
endret til : 
1. 
Kommunestyret 
velger BDO som 
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

 
10/16 

Kommunestyret velger BDO som ny revisor for perioden 1. 
juni 2016 til og med 31. mai 2017, med opsjon for 
oppdragsgiver til å kunne forlenge avtalen med 1 + 1 år. 

ny revisor for 
perioden 1. juni 
2016 til og med 
31. mai 2018, 
med opsjon for 
oppdragsgiver 
til å kunne 
forlenge avtalen 
med 1 + 1 år. 
2. 
Formannskapet 
får fullmakt til å 
forlenge avtalen 
i samsvar med 
avtalt opsjon. 

  
 
11/16 

Overordnet analyse - 
kontrollutvalgets 
vesentlightesvurdering 

Diskusjonen i utvalget legges til grunn for forslag til Plan 
for forvaltningsrevisjon. 
Overordnet analyse oversendes kommunestyret som et 
vedlegg til Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020. 

     

  
12/16 

Gjensidig orientering på aktuelle 
saker fra komiteer og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 13/16 Rapportering fra kommunerevisor Kontrollutvalget tar kommunerevisors rapport til 
orientering. 

     

  
14/16 

Referater 
 

Fra behandlingen: Kontrollutvalget tar henvendelsen fra 
Fuglesang til orientering, og anser saken som avsluttet fra 
utvalgets side. 
Vedtak: Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

     

 15/16 Eventuelt Ingen vedtak.      

17.3.16 
16/16 

Orientering om Fylkesmannens 
tilsyn ved Bondi avlastningshjem 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering og ber 
om å få kopi av kommunens svar til Fylkesmannen. 

     

 

17/16 

Forvaltningsrevisjon sosialhjelp til 
unge - valg av leverandør - Unntatt 
etter offentlighetsloven Offl §13 jfr 
Fvl §13 

KPMG tildeles oppdraget Forvaltningsrevisjon Sosialhjelp 
til unge. 
 

     

 

18/16 
Plan for forvaltningsrevisjon - 
utkast til plan 

Kontrollutvalget vedtar Plan for forvaltningsrevisjon 2016 
– 2019 og ber sekretær innarbeide de merknader og 
endringer som fremkom i møtet. Saken oversendes 
kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

Saksutskrift 
sendt 
21.3.16 

K-styret 
12.4.16 
sak 33/16 
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

1. Kommunestyret vedtar plan for 
forvaltningsrevisjon 2016 – 2019. 
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å 
foreta endringer i planen. 

 
19/16 

Økonomirapportering fra 
revisjonen 2015 

Kontrollutvalget tar økonomirapporteringen til orientering.      

 
20/16 

Orientering fra Asker 
kommunerevisjon 

Kontrollutvalget tar kommunerevisors rapport orientering      

 
21/16 

Gjensidig orientering på aktuelle 
saker fra komiteer og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 22/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 23/16 Eventuelt  Ingen vedtak      

 
24/16 

Orientering fra rådmannen om en 
pågående personalsak - Unntatt 
etter offentlighetsloven Offl § 13 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 

25/16 
Kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskapet 2015 

Kontrollutvalgets uttalelse til Asker kommunes 
årsregnskap og årsberetning 2015 vedtas med de 
endringer som fremkom i møtet, og oversendes 
kommunestyret med kopi til formannskapet. 

     

 
26/16 

Prosjektplan forvaltningsrevisjon 
Sosialhjelp til unge 

Kontrollutvalget slutter seg til den fremlagte 
prosjektplanen. 

Saksutskrift 
26.4.16 

    

 
27/16 

Oppfølging av forvaltningsrevisjon - 
Forvaltning av kommunens 
eiendeler 

Kontrollutvalget anser saken som ferdig behandlet i denne 
omgang, men vil vurdere å komme tilbake til saken på et 
senere tidspunkt. 

     

 
28/16 

Orientering fra Asker 
kommunerevisjon 

Kontrollutvalget tar kommunerevisors rapport orientering. 
 

     

 
29/16 

Gjensidig orientering om aktuelle 
saker fra komiteer og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 30/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      
 31/16 Eventuelt Ingen vedtak.      
23.5.2016 

32/16 

Budsjett for kontroll og tilsyn 2017 Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og 
tilsynsordningen for Asker kommune vedtas og oversendes 
kommunen som kontrollutvalgets forslag til budsjett for 
kontroll og tilsyn for 2017.  
1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og 

tilsynsordningen for Asker kommune vedtas og 

Saksutskrift 
sendt 
24.5.16 
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag 
til budsjett for kontroll og tilsyn for 2017. 

 

 
Poster 

Budsjett 
2017 

Kontrollutvalget Godtgjørelser 
kontrollutvalget 

   516 000.- 

 Konferanser, bevertning 
etc. 

   150 000.- 

 Sum    666 000.- 

Sekretariatet     190 000.-  

Revisjonen  2 515 000.- 

Totalt   3 371 000.- 

   
Forslaget følger formannskapets innstilling til 
kommunestyret vedrørende budsjettet for Asker 
kommune 2017. 
 

 
33/16 

Orientering fra Asker 
kommunerevisjon 

Saken tas til orientering.      

 
34/16 

Gjensidig orientering om aktuelle 
saker fra komiteer og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 35/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 36/16 Eventuelt Ingen vedtak.      

20.6.2016 

37/16 
Forvaltningsrevisjon sosialhjelp til 
unge i Asker 

1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapporten Sosialhjelp til 
unge til orientering. 

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende 
forslag til vedtak:  

a. Kommunestyret tar revisjonsrapporten 
Sosialhjelp til unge til orientering. 

b. Kommunestyret ber administrasjonen om å 
følge opp revisjonsrapportens funn og 
anbefalinger, herunder be NAV kartlegge 
ventetid på arbeidstiltak for en periode og 
at kommunen bør bli flinkere til å ta inn 
lærlinger.  

Saksutskrift 
sendt 
22.6.16 

K-styret 
6.9.16 
Sak 83/16 
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding 
fra administrasjonen om hvordan 
anbefalingene er fulgt opp våren 2017. 

 

 38/16 Presentasjon av ny revisor Saken tas til orientering.      

 
39/16 Revisors uavhengighetserklæring 

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i 
forhold til Asker kommune for revisjonsåret 2016 tas til 
etterretning. 

     

 

40/16 
Bestilling av overordnet analyse for 
selskapskontroll 

Kontrollutvalget bestiller overordnet analyse for 
selskapskontroll til møtet 22.8.16. Analysen skal baseres 
på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens 
virksomhet som organisert utenfor den ordinære 
kommunale forvaltningen. Analysen danner grunnlag for 
kontrollutvalgets prioriteringer i perioden 2016 – 2019. 

Saksutskrift 
sendt 
22.6.16 

    

 

41/16 

Oppfølging av undersøkelse- 
Saksbehandlingsrutiner i 
Planseksjonen, plan og 
bygningsavdelingen. 

1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om hvordan 
administrasjonen har fulgt opp anbefalingene i 
undersøkelsen til foreløpig orientering, og vil følge 
opp saken første halvår 2017. 

2. Kontrollutvalgets leder og sekretær setter opp et kort 
notat til kommunestyret til orientering, rapporten og 
revisors notat vedlegges.  

Saksutskrift 
sendt 
22.6.16 
 
 

    

 
42/16 

Rapport fra kommunerevisor om 
avvikling og arkivering 

Kontrollutvalget tar saken til orientering, og er godt 
fornøyd med måten avviklingen er gjort på. 

     

 
43/16 

Gjensidig orientering om aktuelle 
saker fra komiteer og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 44/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 

45/16 
Oppfølging av forvaltningsrevisjon 
Tjenester til barn med nedsatt 
funksjonsevne 

Kontrollutvalget tar tilbakemelding fra administrasjonen 
om hvordan anbefalingene er fulgt opp til orientering. 
Utvalget vil be om å få en orientering om organisasjons- og 
utviklingsprosjektet våren 2017. 

Saksutskrift 
sendt 
22.6.16 

    

 46/16 Eventuelt Ingen vedtak.      

22.8.2016 

47/16 
Orientering fra rådmannen om 
kommunens arbeid med IT-
sikkerhet 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 

48/16 
Overordnet analyse 
selskapskontroll - utkast 

1. Overordnet analyse for selskapskontroll ferdigstilles 
til neste møte.  

2. Basert på analysen utarbeider sekretær plan for 
selskapskontroll til neste møte 

Saksutskrift 
sendt 
23.8.16 
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

 49/16 Rapport fra revisor Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 
50/16 

Gjensidig orientering om aktuelle 
saker fra komiteer og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 51/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 

52/16 Eventuelt 

Kontrollutvalget ber revisor lage en foranalyse på hvilke 
områder som er best egnet for forvaltningsrevisjon innen 
anskaffelsesområdet innenfor en ramme på inntil 150 
timer til oktobermøtet. 

Saksutskrift 
sendt 
23.8.16 

    

19.9.2016 

53/16 
Oppfølging av forvaltningsrevisjon - 
Skolefritidsordningen 

Kontrollutvalget registrerer at anbefalingene er fulgt opp, 
og avslutter med dette oppfølgingen av 
forvaltningsrevisjonen. 

     

 
54/16 

Overordnet analyse for 
selskapskontroll 

Kontrollutvalget vedtar overordnet analyse for 
selskapskontroll 

     

 

55/16 

Plan for selskapskontroll 2016 - 
2019 

Kontrollutvalget vedtar Plan for selskapsrevisjon 2016 – 
2019. Saken oversendes kommunestyret med følgende 
forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2016 – 
2019. 
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta 
endringer i planen. 

Saksutskrift 
sendt 
21.9.16 

    

 
56/16 

Revisjonsmetodikk - orientering 
ved revisor 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 57/16 Orientering fra revisor Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 
58/16 

Om valg av revisor til fellesnemda Kontrollutvalget ber sekretær om å planlegge et felles 
møte med kontrollutvalgene i Hurum og Røyen. 

     

 

59/16 
Forslag til ny kommunelov - 
høringsinnspill fra kontrollutvalget 

Kontrollutvalget vedtar innspill til høringsuttalelsen til ny 
kommunelov med de endringer som fremkom i møtet. 
Innspillet oversendes formannskapet til videre behandling. 

Saksutskrift 
sendt 
21.9.16 

    

 
60/16 

Gjensidig orientering om aktuelle 
saker fra komiteer og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 61/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 

62/16 

Eventuelt 1. Følgende forslag til justert budsjettet for 
kontroll- og tilsynsordningen for Asker 
kommune vedtas og oversendes kommunen 
som kontrollutvalgets forslag til justert budsjett 
for kontroll og tilsyn for 2016. 

 

Saksutskrift 
sendt 
21.9.16 
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Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

 

Poster 

 

Budsjett 2016 

Justert budsjett 

2016 

Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget 410 000.-. 500 000.- 

 Konferanser, bevertning etc. 150 000.-  150 000.- 

 Sum 560 000.- 650 000.- 

Sekretariatet  190 000.- 225 000.- 

Revisjonen  6 250 000.-    3 565 000.- 

Totalt   7 000 000.-    4 440 000.- 

 
2. Forslaget følger formannskapets innstilling til 

kommunestyret vedrørende behandling av 
rapport for 2. tertial.  

 

       1 rest 
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1. Innledning
1.1. Bakgrunn

Barne - og familieenheten (BFE) ble etablert som en egen virksomhet 1. januar 2011. I
forkant av etableringen vedtok Kommune styret 16 . 02 . 2010 sak 6/10 at den kommende
Ba rne - og familieenheten skulle evalueres med fokus på forebygging, tidlig innsats og
samhandling .
Tidlig innsats er et virkemiddel for å kunne forebygge utvikling av psykisk uhelse,
lærevansker og generelle vansker innenfor livsmestring for barn og unge. Nasjonale
føring knyttet til tidlig innsats kom første gang gjennom Meld. St 16 (2006 - 2007)
S tortingsmeldingen gir mange svar på hvordan vi kan lykkes bedre med å bistå hver
enkelt i å utforme og realisere sine livsprosjekter, og den angir retning på den innsatsen
som må gjøres f or at vi skal utvikle et sosialt utjevnende utdannings - og
kompetansesystem til beste for den enkelte og for samfunnet.

Samhandling på tvers av tjenester er en suksessfaktor for helhetlig og kvalitativt godt
tjenestetilbud, og BFE ble etablert for å ivare ta dette. Etablerin gen var et resultat av det
strategiske prosjektet «Forsterket samordning av tjenester til barn og unge», SAFT
prosjektet. Dette prosjektet gjennomførte en omfattende kartlegging og analyse av
tjenester til barn og unge i Asker kommune. G jennom dette prosjektet ble det avdekket
et behov for å foreta endringer i det tverrfaglige samarbeidet og i samordning av en
r ekke tjenester for barn og unge. Det var et viktig grep å etablere Barne - og
familieenheten.

Hensik ten med denne rapporten er å vurdere om man har nådd effektmålene som har
dannet grunnlaget for evalueringen av Barne - og familieenheten.

1.2. Mandat for evalueringen

Formannskapets vedtok 16 04 2013 i sak 55/13 mandatet for evalueringen. Man datet
tok utgangspunkt i SAFT - prosjektets effektmål og mål for implem entering/etableringen
av BFE. Det ble fattet følgende vedtak:

1. Barne - og familieenheten vurderes i samsvar med følgende effektmål :

1.1 Opplever barn, unge og familier én dør inn; et tilgjengelig, helhetlig og
god t koordinert tjenestetilbud og tjenestetildeling, og har denne endringen
ført til mer tidlig innsats?

1.2 Er det etablert organisasjonsstruktur som sikrer fast tilstedeværelse i
skoler og barnehager og nær familiene?

1.3 Er det tilstrekkelig samhandling inte rn mellom ansatte i oppvekst og
mellom ansatte i Helse og omsorg?

1.4 Utøver BFE sine tjenester gjennom arbeidsmåter og kompetanse som
imøtekommer behovet for forebygging og tidlig innsats?

2. Evalueringen av Barne - og familieenheten gjennomføres i to faser:

Fase 1 – mellomevaluering som avsluttes i annet halvår av 2013

Fase 2 – sluttevaluering som avsluttes senest innen utgangen av 2015
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1.3. Metodikk

Som en følge av f ormannskapets vedtak , er evalueringen av Barne - og familieenheten
gjennomført i to faser ;

Fase 1 – mellomevalueringen ble gjennomført i 2013/2014
Fase 2 – sluttevalueringen er nå gjennomført og resultatene fremlegges i denne

rapporten.

Arbeidet med evalueringen har væ rt prosjektorganisert, og har vært et av Asker
kommunes strategiske prosje kter i Handlingsprogram 2016 - 2019.

1.3.1. Fase 1 – mellomevaluering

Mellomevalueringen ble gjennomført med bakgrunn i eksisterende kildegrunnlag som
omfatter både tj enesteutvikling og organisering, og har hatt størst fokus på interne
forhold.

Følgende undersø kelser ble lagt til grunn for prosjektgruppens analyse og evaluering:

Resultater fra brukerundersøkelse for 2011, 2012 og 2013 innenfor barnehage,
skole, Barnevern, Barne - og familieenheten og Avlastningstjenesten
Resultater fra Medarbeiderundersøkelsen for barnehagene, skolene, Barne - og
familieenheten og Barnevernstjenesten fra 2011 til 2013
Resultater fra ståstedsanalysen som ble gjennomført i Prosjekt tidlig innsats i
oppvekst
Rapport fra koordinator om bruk av Tverrfaglig samarbeidssystem(TFS)
Uli ke nøkkeltall(KOSTRA) og grad av måloppnåelse i henhold til gjennomgående
målekart (BMS)
Merknader og kommentarer fra Veritas ved ekstern revisjon
Evaluering av Universitetet i Tromsø.

Resultat av undersøkelsene ble vurdert og det vises til vedlagte notat for en nærmere
beskrivelse av resultatet av mellomevalueringen . (vedlegg 1 )

1.3.2. Fase 2 – sluttevaluering

Rådmannen har lagt vekt på å bruke gode måleindikatorer som sier noe om
måloppnåelse som knytter seg til effektmålene. I fase 2 av prosjektet har det væ rt fokus
på brukere og målei ndikatorene er knyttet til Asker kommunes BMS mål, undersøkelser
fra Universitet i Tromsø, Nordlandsforskning og KOSTRA.
Data fra Nordlandsforskning er hentet inn fra tidlig innsats prosjektet og rådmannen har
benyttet av seg a v disse dataene fordi disse også berører forhold ved BFE.

Alle undersøkelsene er samlet i et målekart som danner grunnlaget for slutt evalueringen
(vedlegg 2) . Sluttevalueringen ble noe utsatt i påvente av evalueringen e fra Tromsø og
Nordlandsforskning .

1.4. Beskrivelse av Barne - og familieenheten

Før etableringen av Barne - og familieenheten som èn virksomhet var hjelpetjenestene til
barne og unge organ isert i flere virksomheter , Barne og ungdomstjenester,
Rådgivningstjenesten, Helseavdelingen, Den alternative skolen, Avdeling Psykisk helse .
Barne - og familieenheten (BFE) i Asker kommune har i dag ansvaret for barn og unge, i
alderen 0 - 24 år, og deres familie r. BFE har 15 ulike tjenester fra sju virksomheter og to
sektorer ble organisert i en enhet, med målsetn ing om å styrke samhandlingen og det
tverrfaglige samarbeidet, samt bedre koordineringen av tjenestene i kommunen. BFE e r
strategisk plassert i sektor O ppvekst for å sikre samhandlingen mellom kommunens
hjelpetjenester for barn og unge, barnehage og skole. Organisering av tjenester rettet
mot barn og unge i en enhet har muliggjort implementeringen av forskningsbaserte
metoder som fremmer barns vekst og utvikling på alle livets arenaer, men særlig i
barnehage og skole.



69/16 Referater - 15/00242-21 Referater : Evaluering av BFE Sluttrapport

5

Barne - og familieenheten består av fem avdelinger:
Forebygging barn (svangerskapsomsorg, helsestasjon, fysio - og ergoterapi og
Home - Start)
Skolebarn og ungdom (skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungd om,
utekontakten, Selvmordsforebyggende team ),
Pedagogikk (Pedagogisk psykologisk tjeneste (P PT), logopeder og et ambulerende
lærerteam),
Tiltak ( forebyggende tjenester bestående av psykologer, familiekonsulenter,
familieveiledere som jobber etter tiltak i barnevernloven , Askerbasen,
miljøarbeider og et ambulerende psykisk helseteam) og
Spesialpedagogikk (Spesialpedagogisk førskoleteam, Vedtaksteam og TIOBA
veileder)

Lederteamet i BFE er tverrfaglig sammensatt og har et felles budsjett.

For å sikre et tilgjengelig tilbud er det etablert et eget Mottak i BFE s om er åpent for barn
og for esatte fem dager i uken og som betjenes av fagpersoner med tverrfaglig
kompetanse. I hver barnehage og på alle skolene er det etablert et tverrfaglig
samarbeidsmøte der familien / foresatte kan få råd og bistand av fagpersoner fra PPT,
helse - og barnevernt jeneste.

Mottaket i BFE ble etablert for å sikre alle innbyggere og samarbeidspartnere "en dør inn"
til BFE sine tjenester. Alle som har en bekymring rundt et barn kan kontakte mottaket
direkte, få en drøfting på telefon eller gjøre avtale om en samtale. Mottaket er betjent av
psykologer, familieveiledere og helsesøstre. Mottaket tilbyr en til tre veiledningssamtaler.
Dersom det er behov for ytterligere tjenester fra BFE fylles det ut et henvendelsesskjema
sammen med familien som sendes til inntaksteam ett er samtykke. Mottaket tilbyr også å
bistå familien i kontakt med andre tjenester der det er behov for dette.

Inntaksteam har som overordnet mål å sikre likebehandling, tverrfaglig vurdering og
koordinerte tjenester i alle saker. Inntaksteam er et tverrfag lig sammensatt møte
bestående av virksomhetsleder, mellomledere i BEF, mottaksrepresentant og
assisterende kommuneoverlege. Teamet møtes mandager og onsdager. Hver onsdag
deltar psykolog fra BFE og annenhver onsdag deltar ledelsen fra BU P. Teamets mandat e r
å gjennomgå henvendelser som kommer inn og belyse problemstillingen tverrfaglig.
Teamet beslutter tiltak og fordeler saken til aktuelle tjenester. I saker der det er usikkert
hvorvidt barnet/ungdommen skal få hjelp i førstelinjen eller i spesialisthelset jenesten
vurderes og besluttes dette i samråd med BU P. I flere saker blir det besluttet at tjenester
settes inn på begge nivå. I saker som skal til BUP sendes brev til BU P som tillegg til
henvisningen fra fastlege om at saken er drøftet i inntak sammen med BU P.
Saker til inntaksteam kan komme fra ulike offentlige instanser og BFE sitt mottak etter
samtykke fra bruker. Eksempel på instanser som henvender seg; fastlege, helsesøster,
barnehage, Barnevern, BU P mfl.

Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) ble etable rt i 2011. TFS er forankret i ledelsen i
sektor oppvekst og er forpliktende for alle deltagende instanser. Målet med TFS er å sikre
tverrfaglig kompetanse tidlig inn i saker, ute på barnets arena med foreldrene/ ungdom
som hovedaktør. TFS innebærer faste m øter ute på alle b arne - og ungdomsskoler samt i
barnehagesonene. TFS møtene består av faste representanter fra barnehage og skole,
barnevern, helsesøster og PPT. Foreldre og ungdom som saken omhandler skal alltid
delta i møtet. Familie eller andre instanse r rundt barnet kan ta initiativ til TFS møtet.
Problemstillingen blir belyst og drøftet tverrfaglig. Det utarbeides en tiltaksplan i møtet
med fokus på tiltak på lavest mulig nivå dersom dette ansees tilstrekkelig. Eks kan være
lekegrupper i klassen, samta ler med helsesøster, samtaler mellom hjem og lærer mm.
Eventuelt sendes det henvendelse om ytterligere tiltak til Inntaksteam i BFE. Det
anbefales å sette opp nytt møte for evaluering av tiltakene.

Det vises til vedlegg for en y tterl igere beskrivelse av t jenesten e (vedlegg 3)
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1.5. Sammendrag av Fase 1

Hensikten med mellomeval ueringen var å vurdere om det var behov for å korrigere
kursen i henhold til langsiktige og strategiske mål, og igangsette konkrete tiltak for sikre
måloppnåelse og eventuelt forsterke/justere kursen i knyttet til kommunens utfordringer
- forebygging og tidlig innsats og god helhet og sam handling.

Mellom evalueringen ga en pekepinn på om kommunen var på rett vei med tanke på å nå
de mer langsiktige målene for etablering av Barne - og familieenheten. Resultatene viste i
grove trekk at tiltakene som var iverksatt orga nisatorisk og innholdsmes sig så ut til å
bidra til en positiv utvikling iht . effektmålene. Funnene fra mellomevalueringen viste at
brukerne gjennomgående var noe mer fornøyd med tjenestene på de indeksene
mellomevalueringen tok for seg sammenliknet med tidligere år. Dette gjaldt s ærlig
indekser som helhetlig tjenestetilbud, kunnskap om TFS og samhandling
hjelpeinstansene imellom.

Medarbeiderundersøkelsen og følgeevalueringen fra universitetet i Tromsø viste at de
ansatte i Barne - og familieenheten i større grad enn før omorganiser ingen / etableringen
a v BFE opplevde at de samarbeidet tettere på tvers av profesjoner o g tjenester.
TFS - møtene opplevdes som nyttige og stadig flere møter ble gjennomført i tråd med
metodeboken. Medarbeiderundersøkelsen i skole og barnehage viste høy gra d av
tilfredshet blant de ansatte og en stadig mer positiv holdning og evne til samarbeid på
tvers.

Mellomevalueringen viste også at det var behov for tydeligere kvalitetsmål, forventninger
og tiltak for samhandling på tvers, for mer systemrettest arbeid og for omfordeling av
ressurser i lys av satsningen på tidlig innsats og én dør inn til tjenesten

Mellomevalueringen ble lagt frem for kommunestyret 09.09.2014, sak 95/14. Det ble
gjort følgende vedtak:

Fase 1 – mellomevalueringen av Barne – og familieenheten tas til orientering

Fase 2 – sluttevalueringen gjennomføres i henhold til prosjektgruppens plan i
løpet av 2014/2015, og avsluttes innen desember 2015

Sluttevalueringen av Barne – og familieenheten (fase 2) sees i sammenheng med den
kommen de Strategi for kvalitet i Oppvekst som skal vedtas i løpet av 2015.
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2. Slutte valuering – fase 2
S luttevalueringen - fase 2 av BFE er gjennomført i henhold til plan . Sluttrapporten ble
imidlertid noe utsatt i påvente av resultatet av undersøkelsene fra Universitetet i Tromsø
og Nordlandsforskning.

Prosjektgruppens anbefalinger for evaluering av BFE i f ase 2 var å videreføre aktuelle
undersøkelse som var analysert i fase 1, og dernest ha fokus på samhandling med Helse
og omsorg.

Ett av målene for etableringen av Barne – og familieenheten var å styrke samhandl ingen
internt i tjenesteområde O ppve kst og mellom tjenesteområdene Helse og omsorg og
O ppvekst. Dette gjaldt spesielt for barn med nedsatt funksjonsevne. Mellomevalueringen
viste at det var særlig behov for utredning med tanke på å styrke dette området .
Innspill gjennom brukerundersøkelser og dialogmøter viser også at kommunen fortsatt
har et for bedringspotensial når det gjelder helhet og samhandling på tvers av
tjenesteområdene.

2.1. Nytt Organisasjons - og utviklingsprosjekt

Rådmannen mener det er viktig å vurdere i hvilken grad Barne - og familieenheten har en
hensiktsmessig organisering med tanke på styrket samhandl ing og økt helhet og
koordinerte tjenester spesielt rettet mot samarbe id og samhandling med Helse og
omsorgstjenesten . Som et av resultatene fra f ase 1 har rådmannen derfor valgt å
etablere et Organisasjons – og utviklingsprosjekt(OU prosjekt) ;

« Helhetlig og koordinerte tjenester til barn og unge(0 - 18år) med behov for helse
og omsorgstjenester » .

Dette prosjek tet vil svare ut for effektmål 3 i mandatet for evalueringen, og er derfor
ikke vurdert i sluttevalueringen av Barne - og familieenheten.

Er det tilstrekkelig samhandling intern mellom ansatte i oppvekst og mellom ansat te i
Helse og omsorg?

Mellomevalueringen viser også at det er behov for å se på omfordeling av ressurser i lys
av satsningen på tidlig innsats og én dør inn til tjenesten.

Resultatmålet for OU - prosjekt som er etablert, er at det skal utarbeides et fors lag til en
hensiktsmessig organisering av tjenester til barn og unge 0 - 18 år med behov for helse -
og omsorgstjenester. Forslaget vil foreligge i løpet av juni 2016.

2.2. Måleindikatorer

Måleindikatorene i evalueringen av Barne - og familieenheten er knyttet til BMS mål o g
brukerundersøkelser og alle er i hovedsak basert på brukere. Det er foretatt interne og
eksterne undersøkelser.

I tillegg til at Asker kommune har foretatt interne undersøkelser, har Universitetet i
Tromsø evaluert Mottaket i Barne - og familie enheten og Tverrfaglige samarbeidsmøter
(TFS).

I forbindelse med prosjekt Tidlig innsats har Nordlandsforskning foretatt undersøkelser
knyttet til samarbeid og kompetanse i Barne - og familieenheten. Denne forskningen var
også anvendbar i evalueringen av BFE.

BMS mål
BMS(balansert målstyring) målene er en del av Asker kommunes styringssystem. Det er
satt tydelige mål for virksomhetene og det foretas systematisk måling av resultatene.
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Gjennom BMS måle ne kan man på en enkel og oversiktlig måte følge utviklingen innen
sentrale områder. Dette har vært et nyttig verktøy i evalueringen av BFE fordi man har
kunnet benytte seg av flere indikatorer i de t unike målekartet for Oppvekst. Flere av
indikatorene er knyttet til resultater av brukerundersøkelser. I evalueringen har vi sett på
brukerundersøkelsene for skoler, barnehager og aktuelle tjenester innen Barne - og
familieenheten ( vedlegg 4 ).

Evaluering av Mottak - resultat fra Universitetet i Tromsø
Formål et med undersøkelsen var å studere hvordan brukerne opplevde denne
førstelinjetjenesten, hvordan de ble møtt, hva de ønsket hjelp med og hvordan de
vurderte kvaliteten på denne tjenesten. Spørreskjemaet ble besvart av 66 brukere
alderen 13 til 55 år . (vedl egg 5)

TFS møter - resultat fra Universitetet i Tromsø
Formålet var å studere både hvordan brukere og fagpersoner opplevde denne tjenesten
og arbeidsformen. Spørreskjemaene ble brukt i tilsammen 27 møter og besvart av 19
foreldre/foresatte. I tillegg svarte mellom to til fem fagpersoner per møte og totalt ble 97
skjemaer fra fagpersoner returnert . (vedlegg 5)

Nordlandsforskning
Nordlandsforskning var knyttet til prosjekt Tidlig innsats og gjennom følgeforskningen
foretok de noen undersøkelser som kunn e knyttes til evalueringen av Barne - og
familieenheten. Dette gjaldt blant annet undersøkelsen knyttet til samarbeid mellom BFE ,
skoler og barnehager . Formålet med denne undersøkelsen var å finne ut hvordan skoler
og barnehager opplevde samarbeid med utval gte tjenester inne BFE ( vedlegg 6 ) .

KOSTRA
Prioriteringen av tjenester til barn og unge har vært et satsningsområde i Asker de
senere årene, og det er viktig å se på disse tallene i forbindelse med etableringen av
Barne - og familieenheten siden de fleste av disse tjenestene ytes av BFE ( vedlegg 7 ) .
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2.2.1 . Effektmål 1 : Helhetlige og koordinerte tjenester – én dør inn

Mandatet legger til grunn at følgende skal evalueres:

Opplever barn, unge og familier én dør inn; et tilgjengelig, helhetlig og godt koordinert
tjenestetilbud og tjenestetildeling, og har denne endringen ført til mer tidlig innsats?

Det er utarbeidet følgende resultatindikatorer knyttet til dette effektmålet. Noen av disse
er eksisterende BMS - mål som fremgår av hand lingsprogrammet, mens andre er
utarbeidet som en del av evalueringsarbeidet.

Analyse :

BM S B - O . 1 . 3 , 1 . 1 . og 3. 1 .
Det scores grønt på disse måleindikatorer og det betyr at foreldrene er godt
fornøyd med disse tjenestene. Foreldrene opplever også at mottaket fungerer
som en dør inn.

Rød score på andel saker med avvikende utredningstid har gått noe ned fra
201 4, men er fremdeles høyt. Den a vvikende utretningstid en kan være en
konsekvens av at det er flere bekymringsmeld inger enn tidligere. Det er et
stort press på tjenesten og PP - tjenesten arbeidsoppgaver er i større grad enn
tidligere, å jobbe på systemnivå. Dette bet yr at det blir mindre tid til å jobbe
på individnivå.

BM S B. O. 1 .2.
Når det gjelder gjennomsnittsalder for barn som blir henvist til tjenesten så er
scoren noe bedre enn i 201 4, men fremdeles rød. Dette gjelder barn s om blir
henvist til Inntaksteam i BFE. Resultatet her er noe misvisende fordi alderen
til gravide kvinner inngår i gjennomsnittstallet, slik at det reelle tallet for
henvisning av barn er lavere. Det er ikke uvanlig at gravide mødre m ed
rusproblematikk blir henvist til Inntaksteamet.

BFE 1 . 1 Evaluering av Mottak

Problemstilling Måleindikatorer Ønsket
resultat

Laveste
aksepterte

resultat

Ikke godkjent
resultat

Resultat 2012 Resultat 2013 Resultat 2014 Resultat 2015

B-O.1.3. Opplevelse av barnehagens tilrettelegging for tidlig innsats og
oppfølging av barn med særskilte behov.

(BMS - brukerundersøklse)

4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9
Ny indikator

fra 2013
4,72 4,80 4,84

B-O.2.3. Andel saker i PP-tjenesten med avvikende utredningstid, jf.
veileder.

(BMS - intern statistikk)

0 - 20 % 21 - 50 % 51 - 100 %
Ny indikator

fra 2013
24,81 83,04 70,07

B-O.1.1. Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter
hjemkomst.

(BMS - KOSTRA)

80 - 100 % 60 - 79 % 0 - 59 %
Ny indikator

fra 2013
88,49 88,09 86,77

B-O.1.2. Gjennomsnittsalder for barn som blir henvist til tjenester for
barn og unge. (inkl. m)

(BMS - intern statistikk)
< 8 år 9 - 10 år > 11 år 10,56 år 10,80 år 14,13 år 13,00 år

B-O.3.1. Opplevd helhet i tjenestetilbudet.

(BMS - brukerundersøkelse) 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,54 4,51 Ikke målt 5,00

BFE 1.1. Brukernes opplevelse av at mottaket ved BFE fungerer som én
dør inn.

(Kartlegging UiT)
4 - 5 3 - 3,9 0 - 2,9 Ny indikator Ny indikator Ny indikator 4,68

EFFEKTMÅL - EVALUERING AV BARNE- OG FAMILIEENHETEN
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Det store flertallet var svært fornøyd med tilbudet, både måten de var møtt
på, tilgjengelighet, fagpersonen og hjelpen de fikk. Generelt vurderte
brukerne de ulike aspektene ved Mottaket som svært positivt.

2.2.2. Effektmål 2: Organisasj onsstruktur

Mandatet legger til grunn at følgende skal evalueres:

Er det etablert organisasjonsstruktur som sikrer fast tilstedeværelse i skoler og
barnehager og nær familiene?

Det er utarbeidet følgende resultatindikatorer knyttet til dette effektmålet. Noen av disse
er eksisterende BMS - mål som fremgår av handlingsprogrammet, mens andre er
utarbeidet som en del av evalueringsarbeidet.

Analyse:

BM S B - O. 3.2. S amarbeid
Andel foreldre som deltar på Tverrfaglig samarbeidsmøter er økt siden 2014
og scorer nå grønt.

BFE 2.1 . TFS - møter - resultat fra Universitetet i Troms ø
Nesten alle foreldrene var svært fornøyd med tilbud et, mens omtrent
halvparten var ikke fornøyd med informasjonen de fikk forut for møtet.
Fagpersonene var også svært fornøyd med arbeidsformen, og hadde noen
forslag til forbedringer.

BFE 2.2 Brukerundersøkelsen viser at foreldre opplever at det er godt samarbeid og
samhandling mellom BFE o g barnehager og skoler

BFE 2.3. Resultat fra Nordlandsforskning .
Skolene rapporterer at de har et godt samarbeid med tjenestene i BFE.
Tjeneste - områdene de er blitt spurt om er innenfor helsesøstertjenesten
(8,4), Tverrfaglig samarbeidssys tem (TFS) (7,8 ) og Pedagogisk – psykologisk
tjeneste (PPT) (7,09)

Barnehagene har i samme rapport rapportert et tilfredsstillende samarbeid
innenfor TFS (8,6), PPT (8,03), helsesøstertjenesten (7,18)

Problemstilling Måleindikatorer Ønsket
resultat

Laveste
aksepterte

resultat

Ikke godkjent
resultat

Resultat 2012 Resultat 2013 Resultat 2014 Resultat 2015

B-O.3.2. Andel saker i tverrfaglige samarbeidsmøter der foreldrene har
deltatt.

(BMS - intern statistikk)

90 - 100 % 60 - 89 % 0 - 59 %
Ny indikator

fra 2013
88,28 89,97 97,50

BFE 2.1. Foreldrenes opplevelse av kvaliteten på TFS-møtene.

(Kartlegging UiT)
4 - 5 3 - 3,9 0 - 2,9 Ny indikator Ny indikator Ny indikator 4,41

BFE 2.2. Brukeres opplevelse av samarbeidet og samhandlingen mellom
Barne- og familieenheten og skoler/ barnehager.

(Brukerundersøkelse)

4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 Ny indikator Ny indikator 4,79 4,84

BFE.2.3. Opplevelsen av samarbeidet mellom BFE og skoler og
barnehager.

(Kartlegging Nordlandsforskning)

8 - 10 5 - 7,9 0 - 4,9 Ny indikator Ny indikator 7,73 7,60

EFFEKTMÅL - EVALUERING AV BARNE- OG FAMILIEENHETEN
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2.2.3. Effektmål 3: Arbeidsmåter og kompetanse

Mandatet legger til grunn at følgende skal evalueres:

Utøver BFE sine tjenester gjennom arbeidsmåter og kompetanse som imøtekommer
behovet for forebygging og tidlig innsats?

BFE 3.1. Bruker undersøkelse – kompetanse
Foreldre i skoler og barnehager som mottar tjenester fra BFE blir spurt om de
opplever at de ansatte har god kompetanse og føler seg trygg på den
veiledning som blir gitt.
Resultatet her er klart grønt.

BFE 3.2. K OSTRA tall
Når det gjelder netto drifts utgifter til forebygging helsestasjon og
skolehelsetjenesten så har dette økt lite, men tendensen sier allikevel noe om
intensjonen om tidlig innsats.
Det knytter seg imidlertid usikkerhet til sammenligningstallet da det er ulik
rapportering fra kommune ti l kommune.

Netto driftsutg ifter til forebygging, helsestasjons - og skolehelsetj eneste pr. innb ygger 0 -
20 år

Problemstilling Måleindikatorer Ønsket
resultat

Laveste
aksepterte

resultat

Ikke godkjent
resultat

Resultat 2012 Resultat 2013 Resultat 2014 Resultat 2015

BFE.3.1. Brukeres opplevelse av Barne- og familieenhetens
arbeidsmåter og kompetanse knyttet til forebygging og tidlig innsats.

(Brukerundersøkelse)
4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 Ny indikator Ny indikator 4,98 4,99

BFE 3.2. Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjon og
skolehelsetjenester per innbygger 0-5 år, sammenlignet med
gjennomsnittet for kommunegruppe 13 (indeks).

(KOSTRA)

> 100 100 < 100 Ny indikator Ny indikator 119 111
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2.3. Andre føringer

Strategi for kvalitet i Oppvekst 2025
Som vedtatt i Formannskapet sak 95/14, skal sluttevalueringen av Barne - og
familieenheten sees i sammenheng med føringer i Strategi for kvalitet i Oppvekst 2025 .

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 skal skissere et ønsket oppvekstmiljø med tilhørende
tj enester i Asker kommune i 2025. Strategien skal legge føringer og prinsipper for valg
av organisering, sammensetning av ansattes kompetanse, metoder og tiltak innenfor
hele oppvekstområdet.

En felles forankring er en forutsetning for å kunne organisere hj elpetiltak slik at disse blir
ytterligere samordnet, koordinert og faglig forankret. Strategien skal bidra til å sikre et
helhetlig og kvalitativt godt tjenestetilbud for barn og deres familier i tråd med
kommunale og statlige føringer. Strategien vil favn e om utfordringene skissert i
Handlingsprogram 2013 - 2016 og utdype disse: God kvalitet og kompetanse, Forebygging
og tidlig innsats, God helhet og samhandling

Prosjekt Tidlig innsats
Prosjekt Tidlig innsats i oppvekst ble etablert i 2012 med mål om å snu ressursbruken fra
sent til tidlig i barnets livsløp. Prosjektet hadde som mål at tiltak skal iverksettes så tidlig
som mulig når bekymring oppstår, og at alle barn i så stor grad som mulig skal
inkluderes i ordinært barnehage - og skoletilbud.

Følgeforskni ngen som ble gjennomført i tidlig innsats og påfølgende evalueringsrapport
(Nordlandsforskning, 2015) gir avslutningsvis noen anbefalinger knyttet til videre
satsningsområder innenfor tjenesteområdet PPT i BFE. Her anbefales det at Asker
kommune fortsetter arbeidet med å utvikle hensiktsmessige og forutsigbare vilkår for at
PP - tjenesten skal kunne drive mer systemrettet arbeid i skolene. Dette for å dreie
etterspørselen fra individrettet arbeid til mer systemrettet veiledning til skolene og
barnehagene.

Vi dere anbefaler de at Asker kommune fortsetter sine satsninger innenfor forsknings -
baserte programmer som forebygger senere eller større vansker hos barn og unge. Dette
er f eks programmer som PALS, De utrolige årene (DUÅ). Av systemrettede tiltak i PPT
som Pedagogisk analyse og Marte - Meo bør videreføres.
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3. Konklusjon
Barne - og familieenheten (BFE) i Asker har vært igjennom en krevende organisasjons -
utvikling. BFE skiller seg ut på et nasjonalt nivå og blir vist til som et godt eksempel
gjennom ulike offentlige presentasjoner. D en gode måten organisering av
hjelpetjenesten e til barn og unge er gjennomført på, har resultert at man «ser» til Asker.
Organisasjonen fremstår samlet og helhetlig og det har ført til en forbedring (kvalitet) og
b edre utnyttelse (effektivitet) av hjelpetjenestene ved å samle disse i en organisasjon .

Funnene i sluttevalueringen av BFE viser at man langt på vei har nådd effektmålene i
evalueringen. På 9 av 12 måleindikatorer i evalueringen er resultatet grønt, og de t er
bare et resultat på gult nivå (ikke BM S mål) og to på rødt nivå (BM S mål) .

Funnene i brukerundersøkelsene og undersøkelsen fra Universitet i Tromsø viser at
brukerne opplever at det er godt samarbeid innenfor tjenesteområdet og a t de ansatte
har god kompetanse. Evalueringsrapporten fra Nordlandsforskning (2015) – tidlig
innsats , peker på de samme positive funnene som ovenfor. Tross positive funn ligger
måleindikatoren BFE 2.3 innenfor gult område .

Måleindika toren B. O.2.3 viser rødt resultat. Indikatoren er knyttet til utredningstid fra
start tilmelding til det foreligger en sakyndigrapport og vedtak . Saksbehandlingstiden er
tre måneder. I denne indikatoren er det et stort avvik mellom ønsket og oppnådd
resultat for 2015. Dette s kyldes flere forhold. PPT har i mange år hatt mange saker som
har ligget over frist. Høsten 2015 ble det besluttet å gjennomføre en «dugnad» som
resulterte i at PPT kom i mål med alle saker. Pr i dag har ikke PPT ventelister på saker til
behandling / utred ning. PPT har også foretatt en dreining av sitt metodiske arbeid fra
mer system arbeid og mindre på i n dividsaker . Til slutt pekes det på at PPT ikke har hatt
tilstrekkelige ressurser for å kunne møte de behov som har vært meldt inn . Dette handler
også om h vordan PPT tidligere har organisert sitt arbeid og hvordan fagressursene
derigjennom har blitt fordelt.
Ved dagens endring av arbeidsmetodikk, fra individsaker til systemarbeid er det å
forvente at PPT klarer å løse utfordringer i tidlig fase (forebyggend e) for de barn og unge
det angår. Dette vil også forhåpentligvis kunne gi en bedre utnyttelse av hv ordan
fagressursene disponeres.

Sluttevalueringen fra Nordlandsforskning (2015) viser på at det er et press på PP -
tjenesten og at det kan være behov for ty deli gere kvalitetsmål og forventnings -
avklaringer mellom hjelpetjenesten, skolene og barnehagene. Det er viktig å sette inn
tiltak som har effekt. Det må vurderes om det skal være mer systemrettet arbeid og
omfordeling av ressurser sett i lys av satsningen innenfor tidlig innsats.

Måleindikatoren B - O. 1.2 – Gjennomsnittsalder for barn som blir henvist til tjenester for
barn og unge er knytte til Inntaksteam. Som nevnt tidligere er dette tallet misvisende
fordi man teller alderen på gravide mø dre som er en d el statistikken. Det er derfor
vanskelig å vurdere dette resultatet.

Evalueringen viser at tverrfaglig og f lerfaglig samarbeid er nødvendig for å gi brukerne
gode tjenester. Selv om hver enkelt deltjeneste opplever å oppfylle sine lovpålagte krav
til for svarlighet, sikrer ikke dette alene kommunens overordnede ansvar for å sikre
forsva rlige og koordinerte tjenester til brukerne. En forutsetning for godt tverrfaglig og
flerfaglig samarbeid er at aktørene har kunnskap og bevissthet om sin egen og de andre
a ktørenes rolle og kompetanse, samt en klar forståelse av hvilket ansvar som følger
denne rollen, samhandling. Gode resultater forutsetter at tjenestene tilpasser seg
brukerne.

BFE sin tjenesteprofil er bygget på forebygging, tidlig oppdagelse gjennom
lavterskeltilbud. BFE representerer en «dør inn» med vekt på kort saksbehandlingstid
ved henvendelser. Gjennom bruk av tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) formidles og
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behandles saker på lavest mulig tiltaksnivå . Dette for å kunne forebygge at behov og
utfo rdringer for barn, unge og deres foresatte ikke utvikler seg i negativ retning. TFS
dekker områdene innenfor oppvekst på skoler, barnehager, PPT, barnevern og
helsestasjonene m fl. De fleste saker kan løses gjennom «enkle» grep og tiltak /
veiledning til d e ulike arenaer barnet og den unge befinner seg. TFS som modell fremmer
den systemiske metoden i arbeidet rundt det enkelte individ og familie. Med dette menes
at utfordringer prøves løst innenfor barn og unges normalforløp og at man i mindre grad
iverkset ter tiltak som tar barn og den unge ut av sitt naturlige miljø. Segregerte tiltak på
f eks på skoler skal unngås i størst mulig grad da dette avviker fra tanken om
inkludering, helhet og likeverd.

3.1. Barne - og familieenheten - veien videre

Det er viktig at e valueringen av Barne - og familieenheten og eventuelle tiltak som settes
inn som følge av evalueringen, sees i sammenheng med både St rategi for kvalitet i
Oppvekst og Tidlig innsats prosjektet . Kommunestyret vedtok Strategi for Kvalitet i
Oppvekst 2025 8/9 2015 (sak 15/33)

Strategien skal være et forpliktende styringsdokument for alle virksomheter og ansatte,
og skal sikre og videreutvikle helhet og sammenheng i hele tjenesteområdet.

Strategien er et mål - og verdidokument som skal sikre barn og unges mul igheter for en
god oppvekst. Strategien skal videre gi retning for kommunens arbeid for gode
oppvekstsvilkår for barn og unge.

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 har seks prioriterte områder ;
- Knallstart
- Læringslivet
- Nabolaget mitt
- Bygge broer
- Sikkerhe tsnett
- Asker i verden, verden i Asker

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 blir et viktig verktøy for å møte de utf ordringene
tjenesteområdet står overfor.
Strategien skal implementeres gjennom en felles kompetanseplan for hele
Oppvekstvekstområdet. De vil bidra til å styrke kompetansen og samarbeidet for alle
ansatte.
I det videre arbeidet både for BFE og for andre tjenester i Oppvekst blir det viktig å gjøre
nødvendige prioriteringer knyttet til rett og riktig bruk av felles ressurser. Det kan være
nød vendig og «spisse» noen tjenester som er mer rettet mot klart definerte målgrupper
og som er i behov av noe mer faglige ressurser enn det som kan de kkes innenfor
«normalforløpet».
På den andre siden bør man satse mer på de forskningsbaserte programmene (PALS,
DUÅ m fl.) som er eff ektive innenfor det universelle og forebyggende området.
Det kan også være viktig at man vurderer hvordan ressursbruk en er fordelt i forhold til
de lovpå lag te og ikke lovpålagte tjenestene.

I Handlingsprogrammet 2016 – 2019 e r det varslet at det i 2017 skal utarbeides
kvalitetsplaner for skole, barnehage, Barnevernstjene sten og Barne og familieenheten . I
dette arbeidet er det viktig å utvikle tydeligere kvalitetsmål og klargjøre forventninger og
tiltak for samhandling på tvers for tjenestene .
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4. Vedlegg

4.1. Vedlegg 1 – notat fra mellomevalueringen

Notat
Til: Komite` oppvekst og formannskapet

Fra: Rådmann

Kopi:

Saksnr./Arkivkode Sted Dato
14/1211 - 033 ASKER 24.06.2014

Mellomevaluering av barne - og familieenheten 2014 - Fase 1 -
vedlegg til saksfremlegget

Bakgrunn
Barne - og familieenheten ble etablert som en egen virksomhet 1. januar 2011. I forkant
av etableringen vedtok Kommunestyret 16.02. 2010 sak 6/10 at Barne - og
familieenheten(BFE) skal mellom evalueres med fokus på forebygging, tidlig innsats og
samhandling.

Etableringen av Barne - og familieenheten var et resultat av det strategiske prosjektet
«Forsterket samordnin g av tjenester til barn og unge», SAFT prosjektet. Dette prosjektet
gjennomførte en omfattende kartlegging og analyse av tjenester til barn og unge i Asker
kommune. Gjennom dette prosjektet ble det avdekket et behov for å foreta endringer i
tverrfaglig sam arbeidet og i og samordning av en rekke tjenester for barn og unge.

Formannskapets vedtok 16.04.2013 mandatet for evalueringen av Barne - og
familieenheten(sak 55/13). Mandatet tar utgangspunkt i fire av SAFT - prosjektets
effektmål og mål for implementering /etableringen av BFE. Evalueringen skal gi oss svar
på følgende:

1. Opplever barn, unge og familier én dør inn; et tilgjengelig, helhetlig og godt
koordinert tjenestetilbud og tjenestetildeling, og har denne endringen ført til mer
tidlig innsats?

2. Er det et ablert organisasjonsstruktur som sikrer fast tilstedeværelse i skoler og
barnehager og nær familiene?

3. Er det tilstrekkelig samhandling intern mellom ansatte i oppvekst og mellom
ansatte i Helse og omsorg?

4. Utøver BFE sine tjenester gjennom arbeidsmåter og k ompetanse som
imøtekommer behovet for forebygging og tidlig innsats?

Evalueringen av Barne - og familieenheten gjennomføres i to faser:
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Fase 1 – mellomevaluering som avsluttes i annet halvår av 2013
Fase 2 – Sluttevaluering som avsluttes senest innen utgangen av 2015

Fase 1 av evalueringen avgrenses til å gjelde BFE internt, mens forholdet mellom Barne -
og familieenheten og organisasjonen for øvrig vil bli belyst i fase 2.

Sammendrag av evalueringsrapporten
Hensikten med mellomevalueringen er å vurd ere om det er behov for å korrigere kursen i
henhold til langsiktige og strategiske mål, og vurdere om det er behov for å igangsette
konkrete tiltak for å sikre måloppnåelse og eventuelt forsterke/justere kursen.

Det ble nedsatt en prosjektgruppe som ihht mandatet har brukt ulike metoder for å
innhente informasjon knyttet til de fire effektmålene.
Prosjektgruppen har vurdert samordningen av de ulike tjenestene til barn og unge og om
den har hatt ønsket effekt
Mellomevalueringen er gjennomført med bakgrun n i eksisterende kildegrunnlag og det er
benyttet tilgjengelige kilder som omfatter både tjenesteutvikling og organisering.

Følgende undersøkelser ble lagt til grunn for prosjektgruppens analyse og evaluering:

Resultater fra brukerundersøkelse for 2011, 2012 og 2013 innenfor barnehage,
skole, Barnevern, Barne - og familieenheten og Avlastningstjenesten
Resultater fra Medarbeiderundersøkelsen for barnehagene, skolene, Barne - og
familieenheten og Barnevernstjenesten fra 2011 til 2013
Resultater fra ståsteds analysen som ble gjennomført i Prosjekt tidlig innsats i
oppvekst
Rapport fra koordinator om bruk av Tverrfaglig samarbeidssystem(TFS)
Ulike nøkkeltall(KOSTRA) og grad av måloppnåelse i henhold til gjennomgående
målekart (BMS)
Merknader og kommentarer f ra Veritas ved ekstern revisjon
Evaluering av Universitetet i Tromsø

Resultat av aktuelle undersøkelser
Prosjektgruppen har vurdert de ulike kildene i evalueringsarbeidet, og hva de sier om
resultater som er relevant for evalueringen og for effektmålene for etableringen av BFE.

Brukerundersøkelsen
Brukerundersøkelsen viser fremgang i stort sett alle tjenester, men den har noen
svakheter for enkelte tjenester, dette gjelder spesielt for Arbeid avlastning og fritid.
Arbeid avlastning og fritid ligger under Helse og omsorgstjenestent, men
prosjektgrupp en har sett på resultatet av deres brukerundersøkelse knyttet til spørsmål
om helhet i tjenesten. Dette gjelder barn med nedsatt funksjonsevne.

Brukerundersøkelsene viser totalt at brukergruppen har god kjennskap til Tverrfaglig
samarbeidssystem.
Når det gjelder ansattes samhandling i praksis viser undersøkelsen mer variasjon
tjenestene imellom.

Medarbeiderundersøkelsen
Resultatet av medarbeiderundersøkelsen viser at ansatte i BFE opplever at de har
nødvendig kompetanse, er trygge i kontakt med brukerne o g at de samarbeider godt
med andre faggrupper. Barnehagene opplever at de er gode på samarbeid, men skole og
barnevern har en svak nedgang i 2013.
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Tidlig innsats prosjektet
Prosjektet Tidlig innsats i oppvekst gjennomførte en ståstedsanalyse blant alle ans atte
innenfor Tjenesteområde oppvekst vinteren 2012 - 2013. Ståstedsanalysen hadde to
formål:

1. Skape rom for refleksjon rundt praksis knyttet til tidlig innsats på den enkelte
enhet

2. Kartlegge kommunens situasjon når det gjelder tidlig innsats for å kunne pek e på
hvilke utfordringer prosjektet skulle arbeide videre med.

Oppsummeringen fra Ståstedsanalysen viste at det var store sprik og at det var ulike
utfordringer fra virksomhet til virksomhet.
Ståstedsanalysen viser at ansatte i BFE gjennomgående er bev isst sin profesjon og hvilke
tjenester de skal utføre, men er noe delt i påstanden om hvilke forventninger
barn/unge/familie/skole/barnehage har til tjenestene i BFE.
De er bevisste på hvem de samarbeider med og undersøkelsen viser at det er skole de
samar beider mest med når man ser bort fra samarbeidet internt i BFE. Dernest kommer
barnehage, BU P og Barnevern. Det er lite samarbeid med Vedtakskontoret.

Ståstedsanalysen som helhet svarer bare delvis på effektmålene for evalueringen av BFE,
og resultatet av analysen kan derfor ikke vektlegges noe vesentlig i evalueringen av
Barne - og familieenheten.

Tverrfaglig samarbeidssystem
Prosjektgruppen opplever at Tverrfaglig samarbeidssystem er en god
samhandlingsmetode som fungerer godt ute i virksomhetene. Stadig flere barnehager og
Stadig flere barnehager og skoler gjennomfører TFS - møter etter metodeboken. Møtene
er forutsigbare ved at tid og sted er fastsatt, og at det er faste medlemmer i gruppen.
Dette bidrar til at det har vært en økning av foreldredeltake lse, noe som er svært
positivt.
Prosjektgruppen mener det er positivt at koordinator for TFS er aktiv når det gjelder
kompetanseheving til ansatte i barnehager og skoler og informerer foreldre der det er et
ønske fra virksomhetene.

Mottak i Barne - og fami lieenheten
Barne – og familieenheten har etablert et fellles mottaksteam for å sikre likebehandling
og imøtekomme ønske om Én dør inn.
Fagpersoner og pårørende kan henvende seg til mottaket for å få veiledning eller drøfte
bekymringet rundt et barn, en u ngdom eller en familie.

Balansert målstyring (BMS)
Resultatet fra årsrapporten 2013 viser at PP - tjenesten har fremdeles noe avvik i forhold
til saksbehandlingstiden, men fristoverskridelsen er betydelig redusert. Hovedårsaken til
avviket er en dreining av arbeidet fra individssaker til systemsaker, og måle t er at
fokuset på systemarbeid i løpet av noen år vil redusere tilmeldingene og dermed
redusere avviket.

Gjennomsnittsalderen for barn som henvises til Barne - og familieenheten gikk ned i
perioden fra 2010 til 2012, fra 2012 til 2013 økt den med to år. H ovedårsaken til dette er
at Barne - og familieenheten nå kommer tidligere inn og bistår gravide kvinner før fødsel.
Journal blir opprettet på mor og ikke det kommende barnet i mors mage. Det fokuseres
mer aktivt i familier med endringsarbeid, og journal bli r opprettet på barnets eller
ungdommens foresatte, ikke på barnet. Dette er i tråd med ønsket utvikling, men det
slår «feil» ut på statistikken og måloppnåelsen.

Nøkkeltall
KOSTRA tallene viser resultat fra 2010 til 2013 og det viser at generelt har
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and el barn/elever i skole og barnehage som får spesialundervisning/ekstra ressurser økt
på alle alderstrinn, og den største økningen har vært på 5. – 7. trinn og i barnehage.

Resultatet i 2013 viser at antall elever totalt i grunnskolen som får spesialunderv isning
har gått ned, men med unntak at det var en økning fra 2012 av andel elever på 5. - 7.
trinn som fikk spesialundervisning. Reduksjon av andel elever som fikk
spesialundervisning var på 1. – 4 trinn og 8. – 10. trinn.

Andelen førskolebarn som fikk sty rket tilbud var økt kun med 0,1 % i 2013.
Det har vært en generell økning i antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp, og
omfanget av hjelpen har økt.
Nøkkeltallene viser at vi er «på vei» til å få snudd ressursbruken, men det er langt igjen
for o g nå ønsket resultat om tidlig innsats.

Når det gjelder netto driftsutgifter til forebygging helsestasjon og skolehelsetjenester,
har det i perioden vært størst økning i alderen 0 – 5 år, noe som er etter intensjonen om
tidlig innsats.

Ekstern revisjon fra Veritas
Funnene fra Veritas - revisjonen styrker funnet om at BFE har økt fokus på intern
samhandling og Tverrfaglig samarbeidssystem. Veritas bekrefter at BFE har metoder som
fungerer godt i BFE og Oppvekstsektoren.

Evaluering av universitetet i Tromsø
Universitetet i Tromsø konkluderer i sin rapport
Et viktig aspekt ved omorganiseringen i Barne - og familieenheten i Asker kommune har
vært å fremme god samhandling. Tallene fra denne undersøkelsen tyder på at man har
lykkes i dette ved at det er en positi v utvikling i hvordan samarbeid, kvalitet og ledelse
oppleves.
Studien indikerte også at de ansatte i Barne - og familieenheten i Asker kommune skåret
høyt på engasjement, var tilfreds med jobben sin og generelt svært positive til kvaliteten
på tjenestene til barn og unge. Som viktigste ressurs for å kunne gjøre en bedre jobb,
ble ”mer opplæring/kurs” trukket fram.

Videre sier de:
En begrensning ved denne studien som bør nevnes er at slike studier bør suppleres med
brukervurderinger og objektive data på kv aliteten i tjenestene, og ikke kun vurderinger
fra de som yter tjenestene.

Universitetet i Tromsø har også evaluert TFS møtene og mottaket i BFE, men denne
rapporten foreligger først på høsten 2014.

Konklusjon
Midtveisevalueringen skal gi en pekepinn på om kommunen er på rett vei med tanke på å
nå de mer langsiktige målene for etablering av Barne - og familieenheten.
Prosjektgruppen har kartlagt hva medarbeiderundersøkelsen, brukerundersøkelsen,
KOSTRA - tall (øko nomi ventelister osv), følgeevaluering fra Universitetet i Tromsø og hva
ekstern revisjon fra Veritas sier med tanke på i hvilke grad kommunes innsats til barn,
ungdom og deres familier er i tråd med effektmålene for forprosjekt (SAFT) og selve
etableringe n.
Resultatene viser grovt sett at tiltakene som er iverksatt organisatorisk og
innholdsmessig ser ut til å bidra til en positiv utvikling iht effektmålene.
Mellomevalueringen skjer imidlertid på et tidlig tidspunkt og det er ikke forventet at de
langsikt ige målene allerede er nådd. Mellomevalueringen gir en indikasjon og ikke en
konklusjon.

Funnene fra mellomevalueringen viser at brukerne gjennomgående er noe mer fornøyd
med tjenestene på de indeksene mellomevalueringen tar for seg sammenliknet med
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tidl igere år. Dette gjelder særlig indekser som helhetlig tjenestetilbud, kunnskap om TFS
og samhandling hjelpeinstansene imellom. Det er imidlertid noe variasjon fra tjeneste til
tjeneste og fra aldersgruppe til aldersgruppe.

Medarbeiderundersøkelsen og føl geevalueringen fra universitetet i Tromsø viser at de
ansatte i Barne - og familieenheten i større grad enn før omorganiseringen/etableringen
av BFE opplevde at de samarbeider tettere på tvers av profesjoner og tjenester. TFS -
møtene oppleves som nyttige og stadig flere møter gjennomføres i tråd med
metodeboken. Medarbeiderundersøkelsen i skole og barnehage viser også høy grad av
tilfredshet blant de ansatte og en stadig mer positiv holdning og evne til samarbeid på
tvers.

Det ser ut til at mål om at ressur sbruken skal øke fra sent til tidlig i barnets livsløp også
har begynt å slå inn.

Funnene fra mellomevaluering viser imidlertid at det er behov for ytterligere
kunnskapsinnhenting gjennom grundigere utredninger av organisering av tjenestene.
Særlig behov for utredning er det med tanke på
- styrket samhandling på tvers av tjenesteområdene
- sammensetning av kompetanse i personalet
- ideen om én dør inn til tjenestene
- tilstedeværelse der barna og familiene er

Mellomevalueringen viser også at det er beh ov for tydeligere kvalitetsmål, forventninger
og tiltak for samhandling på tvers, for mer systemrettet arbeid og for omfordeling av
ressurser i lys av satsningen på tidlig innsats.

Prosjektgruppens anbefalinger for fase 2 av evalueringen av Barne - og fami lieenheten:

En omfattende brukerundersøkelse og medarbeider undersøkelse med fokus på
helhet og samhandling både i Oppvekst og i Helse og omsorgs tjenesten.
Å gjennomføre en mer omfattende brukerundersøkelse innen Barne - og
familieenheten hvor flere tj enester blir målt.
Analysere resultatet fra evalueringen fra Universitetet i Tromsø – Tverrfaglig
samarbeidssystem og Mottak, når rapporten foreligger.
Ansvar og ressursavklaring sett opp mot en dør inn og samhandling på tvers av
virksomheter innen oppveks t og samhandling mellom Helse og omsorgstjenesten
Å kartlegge behov for fast fysisk tilstedeværelse i skoler, barnehager og nær
familien
En grundigere analyse av nøkkeltall med fokus på hvilke tiltak/fokusområder som
må iverksettes for å oppnå bedre helhet og samhandling mellom Oppvekst og Helse
og Omsorg. Det kan være hensiktsmessig å ha en organisasjonsgjennomgang med
fokus på behov for tjenester, kompetanse og overlapp av ytelser
Å vurdere en revidering av ståstedsanalysen i prosjektet Tidlig innsa ts i oppvekst
slik at den kan nyttiggjøres i evalueringen av BFE.
At Strategi for kvalitet i Oppvekst 2025 ivaretar perspektiver i Strategi for Helse og
omsorg 2020, slik at helhet og samhandling synliggjøres på tvers av
tjenesteområdene
Å foreslå tiltak/ fokusområder som må iverksettes for å oppnå bedre samhandling
mellom Oppvekst og Helse og omsorgstjenesten.

Prosjektgruppens anbefalinger for evaluering av BFE i Fase 2 er å videreføre de
undersøkelsene som er analysert i fase 1 for å undersøke om re sultatene forbedrer seg i
prosessen fram til det endelige resultatet av evalueringen i 2015.
Fase 2 i evalueringen av Barne - og familieenheten bør fokus på
samhandling med Helse og omsorg.
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4.2. Vedlegg 2 - Målekart

Problemstilling Måleindikatorer Ønsket
resultat

Laveste
aksepterte

resultat

Ikke godkjent
resultat

Resultat 2012 Resultat 2013 Resultat 2014 Resultat 2015

B-O.1.3. Opplevelse av barnehagens tilrettelegging for tidlig innsats og
oppfølging av barn med særskilte behov.

(BMS - brukerundersøklse)
4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9

Ny indikator
fra 2013

4,72 4,80 4,84

B-O.2.3. Andel saker i PP-tjenesten med avvikende utredningstid, jf.
veileder.

(BMS - intern statistikk)
0 - 20 % 21 - 50 % 51 - 100 %

Ny indikator
fra 2013

24,81 83,04 70,07

B-O.1.1. Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter
hjemkomst.

(BMS - KOSTRA)
80 - 100 % 60 - 79 % 0 - 59 %

Ny indikator
fra 2013

88,49 88,09 86,77

B-O.1.2. Gjennomsnittsalder for barn som blir henvist til tjenester for
barn og unge. (inkl. m)

(BMS - intern statistikk)
< 8 år 9 - 10 år > 11 år 10,56 år 10,80 år 14,13 år 13,00 år

B-O.3.1. Opplevd helhet i tjenestetilbudet.

(BMS - brukerundersøkelse) 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,54 4,51 Ikke målt 5,00

BFE 1.1. Brukernes opplevelse av at mottaket ved BFE fungerer som én
dør inn.

(Kartlegging UiT)
4 - 5 3 - 3,9 0 - 2,9 Ny indikator Ny indikator Ny indikator 4,68

B-O.3.2. Andel saker i tverrfaglige samarbeidsmøter der foreldrene har
deltatt.

(BMS - intern statistikk)

90 - 100 % 60 - 89 % 0 - 59 %
Ny indikator

fra 2013
88,28 89,97 97,50

BFE 2.1. Foreldrenes opplevelse av kvaliteten på TFS-møtene.

(Kartlegging UiT)
4 - 5 3 - 3,9 0 - 2,9 Ny indikator Ny indikator Ny indikator 4,41

BFE 2.2. Brukeres opplevelse av samarbeidet og samhandlingen mellom
Barne- og familieenheten og skoler/ barnehager.

(Brukerundersøkelse)

4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 Ny indikator Ny indikator 4,79 4,84

BFE.2.3. Opplevelsen av samarbeidet mellom BFE og skoler og
barnehager.

(Kartlegging Nordlandsforskning)

8 - 10 5 - 7,9 0 - 4,9 Ny indikator Ny indikator 7,73 7,60

BFE.3.1. Brukeres opplevelse av Barne- og familieenhetens
arbeidsmåter og kompetanse knyttet til forebygging og tidlig innsats.

(Brukerundersøkelse)
4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 Ny indikator Ny indikator 4,98 4,99

BFE 3.2. Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjon og
skolehelsetjenester per innbygger 0-5 år, sammenlignet med
gjennomsnittet for kommunegruppe 13 (indeks).

(KOSTRA)

> 100 100 < 100 Ny indikator Ny indikator 119 111

EFFEKTMÅL - EVALUERING AV BARNE- OG FAMILIEE NHETEN
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4.3. Vedleg g 3 – Tjenester i BFE

Tjenester utført av Barne – og Familieenheten

Mottaket i BFE ble etablert for å sikre alle innbyggere og samarbeidspartnere "en dør inn" til BFE
sine tjenester. Målet er å være en tilgjengelig tjeneste for personer som er bekymret for eller har
spørsmål om barn eller ungdom 0 til 23 år. Alle kan kontakte mottaket direkte, få en drøfting på
telefon eller gjøre avtale om en samtale. Mottaket er betjent av psykologer, familieveiledere og
helsesøstre. Mottaket tilbyr en til tre veiledningssamtaler. Dersom det er behov for ytterligere
tjenester fra BFE fylles det ut et henvendelsesskjema sammen med familien som sendes til
inntaksteam etter samtykke. Mottaket tilbyr også å bistå familien i kontakt med andre tjenester der
det er behov for dette.

Inntaksteam skal sikre en mest mulig tverrfaglig vurdering av behovet i enkeltsaker samt sikre en rettferdig og
prioritert tildeling av ressurser. Inntaksteam tilstreber å få til en effektiv og koordinert tildeling av tjenester.
BUP deltar i inntaksteam hver 14 dag noe so m gir en mulighet til å drøfte og avklare ansvarsforhold i saker som
ligger i skjæringsfeltet mellom kommune - og spesialisthelsetjenesten sine oppgaver.
Faste deltagere i inntaksteam har i 2015 vært virksomhetsleder, mellomledere BFE, mottak og assisteren de
kommuneoverlege. Hver onsdag deltar psykolog fra psykologisk forebyggingsteam og TFS koordinator/
koordinator for barn som pårørende.
Faste deltagere i inntaksteam er virksomhetsleder, mellomledere i BFE, mottak og assisterende
kommuneoverlege. En gan g pr. uke deltar psykolog fra psykologisk forebyggingsteam og TFS koordinator/
koordinator for Barn som pårørende.
BUP deltar i inntaksteam hver 14 dag noe som gir en mulighet til å drøfte og avklare ansvarsforhold i saker som
ligger i skjæringsfeltet m ellom kommune - og spesialisthelsetjenesten sine oppgaver.
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Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) ble etablert i 2011. Målet med etableringen var å sikre
tverrfaglig kompetanse tidlig inn i saker, ute på barnets arena med foreldrene/ ungdom som
hovedaktør. TFS er faste møter ute på alle barne - /ungdomsskoler samt i barnehagesonene. Møtet
består av fas te representanter fra barnehage/ skole, barnevern, helsesøster og PPT. Foreldre og
ungdom saken om handler skal alltid delta i møtet. Familie eller andre instanser rundt barnet kan ta
initiativ til TFS møtet. Problemstillingen blir belyst og drøftet tverrf aglig. Det utarbeides en tiltaksplan
i møtet med fokus på tiltak på lavest mulig nivå dersom dette ansees tilstrekkelig. Eks kan være
lekegrupper i klassen, samtaler med helsesøster, samtaler mellom hjem og lærer mm. Eventuelt
sendes det henvendelse om ytt erligere tiltak til Inntaksteam i BFE. Det anbefales å sette opp nytt
møte for evaluering av tiltakene.

Team habilitering
Team habilitering skal være et synlig kompetanseteam for barn med store sammensatte vansker og
deres familier i Asker kommune. De sk al samarbeide med aktuelle aktører for å bidra til at
kommunen er godt forberedt på fremtidige behov i skole/avlastning/annet. De skal også være et
rådgivende organ for ansvarsgrupper eller enkeltpersoner der man strever med å finne løsninger på
individ – eller systemnivå. De skal veilede kollegaer som står i vanskelige enkeltsaker.

Avdelinger Tjenester Mål for tjenesten Årsverk

Fore -
bygging
barn

Svangerskap
skontroll

Svangerskapskontrollen tilbyr helhetlig svangerskap - og barselomsorg ut fra
den gravides forutsetninger og behov. Omsorgen omfatter kontroller,
samtaler, henvisninger og tiltak etter behov. Tilbudet er i tråd med nasjonale
retningslinjer.
Det er også etablert tilbud om samtaler knyttet til livsstil, rus, vol d og
prevensjonsveiledning. Tjenesten har et spesielt fokus på sårbare kvinner fra
andre kulturer.

3,6

Helsestasjon
– barn 0 - 6
år

Tjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid og arbeider
helsefremmende og forebyggende, både med fysiske og psykiske forhold.
Arbeidet innebærer helseundersøkelser, veiledning, vaksinering, målrettet
oppfølging av sped - og småbarn med spesielle behov og utvidet støtte til
foreldre som har behov for det, og henvisning til andre instanser ved behov.

15,8

Fysio –
/Ergo terapi

Fysioterapitjenesten skal bidra til å fremme barn og unges motoriske utvikling
til best mulig mestring, bevegelsesglede, deltakelse og selvstendighet.
Målgruppen er barn og unge i alderen 0 - 18 år, med fokus på tidlig innsats.
Tjenesten er representert i regelmessige møter i team habilitering,
samarbeidsmøter med hjelpemiddeltjenesten og NAV hjelpemiddelsentral
samt samarbeid med skole og barnehage?

7,5

Home Start

Home - Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram so m skal bidra
til å bedre småbarnsfamiliens livssituasjon gjennom frivillig innsats.
HSF Asker har som sin overordnede målsetting å forebygge kriser og
sammenbrudd i familier i Asker kommune gjennom å tilby hjelp til familier som
selv ønsker hjelp av en fa st familiekontakt. Home - Start skal være et
supplement til det offentlige støtte - og hjelpeapparatet

1,5
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Avdelinger Tjenester Mål for tjenesten Årsverk

Forebygging
skolebarn
og ungdom

Skolehelsetjenesten
barn
Skolehelsetjenesten
ungdom
Skolehelsetjenesten
ungdomsskole

Tjenesten er en lovpålagt oppgave og skal være lett tilgjengelig for alle
elever, og er en fortsettelse av småbarns oppfølging på
helsestasjonen. Arbeidsoppgavene er veiledning og helseopplysning,
individuell eller i grupper, rådgivning, oppfølging, helseu ndersøkelser
og vaksinasjon.
Skolehelsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet på
skolen. Elever som trenger det blir fulgt opp av skolehelsetjenesten,
eventuelt henvist til andre tjenester i Barne - og familieenheten eller i
spesialisthelsetj enesten.

22,3

Helsestasjon for
ungdom/gutter(HFU
/HFG)

Tjenesten er et supplement til skolehelsetjenesten og er lovpålagt.
Det skal bidra til økt helsebevissthet, og ved veiledning kunne bistå
ungdom til å ta valg som bidrar til en god fysisk, psykisk og seksuell
helse. På HFU/HFG kan man få råd og veiledning om rus, røyk, alkohol,
seksualitet, prevensjon, kjønnssykdommer, psy kiske problemer, fysisk
aktivitet og kosthold. HFU/HFG samarbeider tett med
skolehelsesøstrene samt andre aktuelle samarbeidspartnere.

1,3

Utekontakten

Tjenesten er sosialforebyggende og skal forebygge problemutvikling
blant risikoutsatte ungdom gjennom å oppsøke dem på deres arenaer,
etablere kontakt med ungdommer og motivere til hjelp for
ungdommer som trenger det.
Utekontakten skal samle, dokumentere, analysere og videreformidle
kunnskap om ulike ungdomsmiljøer i Asker til aktuelle
samarbeidspartnere.
Utekontaktens målgrupper er ungdom i alderen 13 - 18 (20) år.

4

Selvmordsforebygge
nde team

Teamet samarbeider tett med Bærum sykehus, og følger opp per soner
som har gjort selvmordsforsøk. Det betyr at tilbudet er rettet mot
dem som har vært i kontakt med, eller vært innlagt ved Bærum
sykehus etter et selvmordsforsøk.

0,4
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Avdelinger Tjenester Mål for tjenesten Årsverk

Tiltak

Psykologisk
forebyggende team

Psykologisk forebyggende team tilbyr forebyggende psykiske
helsetjenester til gravide, barn, unge (0 - 23 år) og deres familier i Asker
kommune.
Teamet skal gi et kortvarig behandlingstilbud til barn og unge med
lettere psykis ke vansker (depresjon, angst, sorg, spiseproblematikk,
relasjons - og selvbildeproblematikk, stress, mobbing m.m.)
Teamet kan gi veiledning til

foreldre både individuelt og i gruppe
jordmortjenesten og helsesøstertjeneste
ansatte i kommunen som for eksempe l ansatte i
barnehage og skole

Teamet kan delta i inntaksteam ved behov, og en ansatt i teamet
jobber deltid i mottak. Teamet utfører tiltak på oppdrag fra
barneverntjenesten.

6,35

Familiekonsulenter

Målgruppen for Familiekonsulenttjenesten er familier som har barn
med utviklingshemming, barn med progredierende lidelser og barn
med nevropsykiatriske til stander. Familiekonsulenttjenesten jobber
forebyggende med familier for å sikre at de på en best mul ig måte får
hjelp til å ivareta vesentlige og tyngende omsorgsoppgaver og at de
mestrer å stå i krevende situasjoner over tid. De deltar i det
tverrfaglige arbeidet rundt barnet og familien.

3

Familieveiledere

Målgruppen for familieveilederne er barn, unge og deres familier som
trenger hjelp til å tilrettelegge for en god omsorgssituasjon eller
familier som har utfordringer på en måte som går ut over barnets
omsorgssituasjon.
Tjenesten jobber på oppdrag fra bar nevernstjenesten og bidrar også
med vår kompetanse i mottak og til andre samarbeidspartnere i BFE
ved behov.

5

Ambulerende team
psykisk helse

Ambulant Team i BFE er et tilbud for ungdom i alderen 13 til 23 år som
strever med å mestre hverdagen grunnet psykiske og sosiale vansker.
Noen av ungdommene lever i belastende familiesituasjoner og mange
strever med å finne seg til rette i eller fullføre skole. Ambulant team
har et tett samarbeid med familie/foresatte der dette er mulig, samt
med øvrige aktuelle aktører. Viktige samarbeidspartnere er skole
(inkludert videregående skole), barneverntjenesten,
spesialisthelsetjenesten (BUP og DPS), PPT, Oppfø lgingstjenesten og
Ungdomsteamet i NAV.

3

Askerbasen

Miljøarbeider

Askerbasen er et rådgivende lavterskeltilbud til alle som har en
bekymring for barn/ ungdom i alderen 0 - 23 år. Askerbasen tilbyr
støttesamtaler, råd og veiledning til barn, unge og f amilier
Skoler og barnehager som henvender seg på systemnivå, tilbys støtte,
veiledning
Askerbasen skal fungere som et forebyggende lavterskeltilbud, det
legges derfor stor vekt på å komme tidlig inn i forløpet, samt å ha kort
ventetid. Tjenesten tilbyr o pplæring og implementering av opplegg for
forebyggende rusarbeid i kommune/skoler.
80 % stilling er øremerket De utrolige årene arbeid(DUÅ).

4,5
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Avdelinger Tjenester Mål for tjenesten Årsverk

Pedagogikk

PPT(pedagogisk
psykologisk tjeneste)

PPT er en lovpålagt tjeneste og skal bidra til at barn, unge og voksne
med særskilte behov, sikres gode opplærings - og utviklingsmuligheter.
Hovedoppgaven er å hjelpe grunnskole i arbeidet med kompetanse -
og organisasjonsutvikling for å bedre legge opplæringen ti l rette for
elever med særlige behov. PPT skal sørge for å utarbeide sakkyndig
vurdering der loven krever det. 0,80 % stilling er knyttet til « Utrolige
årene» barnehageprogrammet i 2016.

20,8

Logopedtjenesten

Logopedene utgjør kommunens samlede logopedtjenester for barn og
unge 0 - 16 år. Logopedene jobber indirekte og direkte med barn og
unge i alle barnehager og skoler. 0,5 årsverk er øremerket
implementering av TRAS opplæring til kommunens barnehager. Det
benyttes 20 % l ogopedressurs til implementering av SOL (Systematisk
observasjon av lesing) i Asker skolen.

4,9

Ambulerende
lærerteam
(Blakstadbukta)

Blakstadbukta er et ambulerende lærerteam som jobber direkte inn i
skolen både på individ - og systemnivå. Tjenesten bistår skolen i
arbeidet med å tilpasse undervisning, læringsmiljø, organisering og
kommunikasjon. Målet er å sikre barnet/ungdommen et godt
læringsmiljø.

4

Avdelinger Tjenester Mål for tjenesten Årsverk

Spesial
pedagogikk

SPFT(spesialpedagog
isk førskoleteam)

Spesialpedagogisk førskoleteam (SPFT) jobber direkte med barn som
har en individuell rett til spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig
alder. Spesialpedagogen utarbeider en individuell opplæringsplan
(IOP) med utgangspunkt i barnets enke ltvedtak og årsrapport.
Rettigheten til spesialpedagogisk hjelp er lovpålagt. Hjelpen skal, i
tillegg til direkte arbeid med barnet og veiledning av ansatte i
barnehagen, omfatte tilbud om foreldreveiledning.

10

Vedtaksteamet

Vedtaksteamet har ansvar for å fatte enkeltvedtak for barn i alderen
0 - 6 år, som etter sakkyndig vurdering, har rett til spesialpedagogisk
hjelp. Vedtaksteamet fatter også vedtak om plass på de ulike
spesialavdelingene i Asker skolene, samt vedtak om
spesi alundervisning der sakkyndig vurdering åpner for denne
rettigheten for elever ved de private skolene i Asker. Vedtaksteamet
har også ansvaret for tildelingen av kommunens styrkingsressurser til
barnehagene i Asker.

1

Tioba veileder

TIOBA veileder jobbe r med barn fra 0 - 8 år med
autismespekterforstyrrelser. Veilederen har ansvar for igangsetting av
et detaljert opplæringstilbud til det aktuelle barnet basert på TIOBA
metodikk. Videre har hun ansvar for veiledning av ansatte i
barnehage, spesialpedagog og foreldre. Familier og
samarbeidspartnere skal få et tilbud om veiledning i endringsarbeid
rettet inn mot hele familien ?

1
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Veiledning og rådgivningstjenester

Rådgiver flerkulturell

Rådgiveren bidrar med flerkulturell kompetanse i alle seksjonene i BFE og bistår og veileder ansatte i
tjenesten i saker med annen etnisk bakgrunn.
Rådgiveren samarbeider med andre sektorer som f.eks. Barnevernet, og deltar i kommunens
kriseteam.

Rådgiver/ressursteam Bekymringsfullt fravær

! E

/ D
D

-
2015 2016

20%

Grupper knyttet til tjenestene:

Cos - P( Circle of Security Parenting) , (avd. Forebygging barn) , grupper for
foreldre. COS - P er et foreldrekurs som fokuserer på samspillet mellom foreldre
og barn. Kurset baserer seg på kunnskap fra tilknytningsteori og forskning. Målet
med kurset er å øke foreldrekompetansen gjennom å invitere foreldrene til å lære
om barns behov for tilknytning og utforskning, og å oppfordre foreldrene til å
reflektere over sine egne utfordringer i omsorgsrollen.

D e utrolige årene foreldreprogram. (avd. Forbygging barn) . Hensikten med
kurset er å gi veiledning til foreldre som strever i samspill med barnet sitt.
Målgruppen er foreldre som har barn med atferds utfordringer.

De utrolige årene Barnehageprogram( DUÅ) (avd .pedaogikk) DUÅ er et skole
og barnehageprogram som har til hensikt å forebygge og redusere
atferdsproblemer, samt styrke barns emosjonelle, sosiale og språklig utvikling.
Ansatte i barnehagene får kompetanseheving og dermed skaper positive
relasjoner til alle barn og foreldre.

Sorggrupper for barn og ungdom (avd. Tiltak) Sorggruppene skal bidra til å
forebygge og legge til rette for en sunn sorgprosess, redusere tilleggsbelastninger
i sorgen, fremme familiesamspillet og sikre at barn og ungdoms rettigheter blir
ivaretatt i barnehage og skole.
Målgruppen er barn og unge i alderen 5 - 23 år, og deres foreldre, hvor
fellesnevneren er at de har mistet en nær og viktig person.
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Søskengrupper
Gir søsken til barn med nedsatt funksjonsevne et tilbud om å møte andre i
lignende situasjon. Gi dem mulighet for å snakke om det som er fint og det som
er vanskelig med å ha søsken med nedsatt funksjonsevne. Team habilitering har
ansvaret for gruppene.

Barn som pårørende gruppen gir tilbud til barn i alderen 0 - 18 år som ha r
foreldre/foresatte med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet, alvorlig somatisk
sykdom eller skade. De har rett til/får oppfølging og informasjon tilpasset sin
alder, situasjon og behov. Barna skal få være i sin rolle som barn

ICDP ( International Child D evelopment Progr am) er et psykososialt forebyggende
program som tar sikte på å styrke barns oppvekstsvilkår gjennom veiledning av
foreldre og andre omsorgspersoner . En av modulene i ICDP programmet er rettet
mot foreldregrupper med etnisk minoritetsbakgrun n - kalt
«minoritetsprogrammet»
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4.4. Vedlegg 4 - Brukerundersøkelser

Statistikk og figurer til evaluering av BFE - enheten

Samarbeid
BFE 2.2 Brukernes opplevelse av samarbeidet og samhandling mellom Barne –
og Familieenheten og skoler/barnehager.

(Fysio - og ergoterapitjenesten,skolehelsetjenesten,spesialpedagogene,PP -
tjenesten og helsestasjonen)

Spørsmål fra brukerundersøkelsen:

Har virksomheten evne til samarbeid med andre faggrupper?

Barnehagen

Fysio - / ergoterapien

1

2

3

4

5

6

Barnehagen samarbeider med andre faggrupper

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

Barnehage Barneskole Ungdomsskole Skole Skole og bhg

Fysio - / ergoterapien samarbeider godt med
andre faggrupper

2011

2012

2013

2014

2015
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Skolehelsetjenesten

Spesialpedagogen

PPT

1

2

3

4

5

6

Barneskole Skole Ungdomsskole

Skolehelsetjenesten samarbeider godt med andre
faggrupper

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

Barnehage

Spesialpedagogen samarbeider godt med andre
faggrupper

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

Barnehage Barneskole Skole Skole og bhg Ungdomsskole

PPT samarbeider godt med andre faggrupper

2011

2012

2013

2014

2015
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Helsestasjon

Kompetanse
BFE 3.1. Brukernes opplevelse av Barne - og familieenhetens arbeidsmåter og
kompetanse knyttet til forebygging og tidlig innsats.

Fysio - / ergoterapien Spørsmål i brukerundersøkelsen

Hvor fornøyd er du med fysio/ - ergoterapiens kompetanse til å gjøre en god jobb med
ditt barn?

Skolehelsetjenesten
Spørsmål i brukerundersøkelsen

1

2

3

4

5

6

Helsestasjon

Helsestasjonen samarbeider godt med andre faggrupper

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

Barnehage Barneskole Ungdomsskole Skole Skole og bhg

2011

2012

2013

2014

2015
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Hjelpen fra skolehelsetjenesten bidrar til en bedring

Tillit til råd og veiledning fra skolehelsetjenesten

Spesialpedagogen
Spørsmål i brukerundersøkelsen

Hvor fornøyd er du med spesialpedagogens kompetanse til å gjøre en god jobb med ditt
barn?

1

2

3

4

5

6

Barneskole Ungdomsskole Skole

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

Barneskole Skole Ungdomsskole

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

Spesialpedagogens kompetanse

2012

2013

2014

2015
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PPT

Spørsmål i brukerundersøkelsen

Vi stoler på de råd og anbefalinger som PP - tjenesten gir.

Helsestasjon
Spørsmål i brukerundersøkelsen

I hvilken grad opplever du at de ansattes informasjon og veiledning er tilpasset
dine og barnets behov innenfor:

Barnets generelle utvikling
Veiledning i foreldrerollen

1

2

3

4

5

6

Barnehage Barneskole Skole Skole og bhg Ungdomsskole

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

Barns generelle utvikling Veiledning i foreldrerollen

2011

2012

2013

2014

2015
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Måleindikator B - O. 1.3. Opplevelse av barnehagens tilrettelegging for tidlig
innsats og oppfølging av barns spesielle behov.

Spørsmål i brukerundersøkelsen

Har virksomheten informert om kommunens Tverrfaglig samarbeidssystem(TFS)

Andelen som svarte «vet ikke» 2011 2012 2013 2014 2015
Barnehage 56 % 49 % 33 % 33 % 33 %
Barneskole 25 % 25 % 23 %
Skole 27 % 26 %
Skole og bhg 30 % 30 % 29 %
Ungdomsskole 30 % 31 % 29 %

1

2

3

4

5

6

Barnehage Barneskole Ungdomsskole Skole Skole og bhg Helsestasjonen

2011

2012

2013

2014

2015
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4.5. Vedlegg 5 - Universitetet i Tromsø

Evaluering av Mottak og TFS møter i BFE – Universitetet i Tromsø

Måleindikator BFE 1.1. Brukernes opplevelse av mottaket fungerer som en dør inn

Brukervurdering av mottaket (N=66)

1 2 3 4 5 6

Alt i alt er jeg fornøyd med den hjelpen jeg fikk

Jeg ble møtt med respekt av de ansatte i mottaket

Personen oppfattet hva som var problemet mitt

Tilgjengeligheten til Mottaket er god

Jeg opplevde å bli tatt på alvor

Alt i alt er jeg fornøyd med den informasjonen jeg fikk

Personen jeg snakket med framstod som dyktig

Totaltilfredshet (gj.snitt av alle spm)
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Foresattes/foreldres synspunkter og opplevelse av TFS - møtet (N=19)
Måleindikator BFE 2.1. Foreldrenes opplevelse av kvaliteten på TFS - møtene

1 2 3 4 5 6

Totaltilfredshet

Mine forventninger til møtet ble innfridd.

Opplevde du å bli møtt med respekt og forståelse?

H

E

Er du fortrolig med konklusjonen av møtet?

Fikk du sagt det som var viktig for deg i saken?

E

B /

Fikk du tilstrekkelig informasjon om TFS før møtet?
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4.6. Vedlegg 6 - Nordlandsforskning

Nordlandsforskning
Måleindikator BFE. 2.3. Opplevelse av samarbeid mellom BFE og skoler og
barnehager

Vurderinger av skolens samarbeid med andre instanser, 2014 og 2015

Det er signifikant forskjell mellom 2014 - 15 på spørsmålene om PPT,
Helsesøstertjenesten og BFE.

Vurderinger av barnehagens samarbeid med andre instanser, 2014 og 2015

Ingen signifikante endringer.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Helsesøstertjenesten PPT BFE TFS

2014 2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Helsesøstertjenesten PPT SPFT BFE TFS

2014 2015
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4.7. Vedlegg 7 - KOSTRA

Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons - og skolehelsetj. pr. innb 0 - 5 år,
konsern.

Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons - og skolehelsetj. pr. innb 0 - 20 år,
konsern

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

2010 2011 2012 2013 2014 2014 2014 2014

Asker Bærum Kostragr. 13 Landet
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