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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 28/18 Godkjenning av protokoll fra møte 11.september 2018 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00069-6 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Protokoll fra møtet 11.september 2018 godkjennes. 

Vedlegg: 
Protokoll Nesodden KU 110918 

SAKSUTREDNING: 

Protokollen fra forrige møte er tidligere utsendt. Det er foretatt en liten endring i 
opprinnelig protokoll:  

PS 27/18 Referat og orienteringer 

Orienteringssaker (OS): 

OS 25/18 Faglig forum 2018 – Program 
Følgende av utvalgets medlemmer melder seg på: 
1. Arne Maus
2. Arne Thodok Eriksen
3. May Lissbeth Ananiassen (med forbehold)

(med forbehold) er fjernet etter May Lissbeth Ananiassen da hun har bekreftet 
påmelding. 

Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 

Ås, 15.10.18 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Nesodden kontrollutvalg 
 
Møtetid: 11.09.2018 kl. 17:15 
Sted: Møterom Hasle, Tangenten 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Arne Maus (SV) leder, Jørn Bertelsen (H) nestleder, Arne Todok Eriksen (MDG), 
Sidsel Tjernshaugen (Ap), May Lissbeth Ananiassen (Rødt) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ingen 
 
Forfall:  
Ingen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Ingen 
 
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte: 
Pavel Makarov, revisor 
 
Fra FIKS møtte: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær 
Beate Nathalia Lillejord Kaldahl, rådgiver 
 
Diverse merknader: 
Innkallingen ble godkjent. 
 
Møteprotokoll godkjent 23.10.2018 
 
 
 

Arne Maus/s./ Jørn Bertelsen/s./ Arne Thodok Eriksen/s./ 
Leder Nestleder  

   
   
   

Sidsel Tjernshaugen/s./ May Lissbeth Ananiassen/s./  
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Nesodden kontrollutvalg 11.09.2018 Side 2 av 7 

  

Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

24/18 18/00069-5 Godkjenning av protokoll fra møte 19.juni 2018 3 

25/18 18/00119-2 Revisjonsstrategi 2018 4 

26/18 18/00120-1 Kontroll og revisjon - Budsjett 2019 5 

27/18 18/00065-5 Referat og orienteringer 6 

Eventuelt 
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Nesodden KU-24/18 
Godkjenning av protokoll fra møte 19.juni 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Protokoll fra møtet 19.juni 2018 godkjennes. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 11.09.2018: 
Det ble påpekt en skrivefeil i navnet til Jørn Bertelsen. Denne vil bli rettet opp. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 11.09.2018: 
 
Protokoll fra møtet 19.juni 2018 godkjennes. 
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Nesodden KU-25/18 
Revisjonsstrategi 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2018 til orientering. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 11.09.2018: 
Revisor Pavel Makarov svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Utvalget ønsket en oversikt over samlet ressursbruk fra Follo Distriktsrevisjon IKS 
overfor Nesodden kommune, herunder regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 
Oversikten er ønsket til neste kontrollutvalgsmøte.  
 
Utvalget ønsket at forvaltningsstrategier blir fremlagt på et tidligere tidspunkt 
(april/mai). Revisjonsstrategien kan eventuelt inneholde et forbehold om at 
årsregnskap ikke er avlagt. Fokusområder kan avklares på et senere tidspunkt.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 11.09.2018: 
 
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2018 til orientering. 
 
 
 
 
 
  



28/18 Godkjenning av protokoll fra møte 11.september 2018 - 18/00069-6 Godkjenning av protokoll fra møte 11.september 2018 : Protokoll Nesodden KU 110918

  
Nesodden kontrollutvalg 11.09.2018 Side 5 av 7 

  

Nesodden KU-26/18 
Kontroll og revisjon - Budsjett 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Nesodden kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2019 foreslås budsjettert til 

kr.1 828 100,-:  

Tekst Budsjett 2019 

Kontrollutvalgets drift 144 600 

Kjøp av sekretariatstjenester (FIKS) 273 500 

Kjøp av revisjonstjenester (FDR IKS) 1 410 000 

SUM 1 828 100 

 
2. Forslaget følger Nesodden formannskap sin innstilling vedrørende Nesodden 

kommunes budsjett for 2019. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 11.09.2018: 
Leder orienterte. 
Sekretær redegjorde for budsjettet og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Sekretær ble bedt om å følge opp abonnement på Kommunal rapport for 
kontrollutvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 11.09.2018: 

 
1. Nesodden kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2019 foreslås budsjettert til 

kr.1 828 100,-:  

Tekst Budsjett 2019 

Kontrollutvalgets drift 144 600 

Kjøp av sekretariatstjenester (FIKS) 273 500 

Kjøp av revisjonstjenester (FDR IKS) 1 410 000 

SUM 1 828 100 

 
2. Forslaget følger Nesodden formannskap sin innstilling vedrørende Nesodden 

kommunes budsjett for 2019. 
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Nesodden KU-27/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 11.09.2018: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
OS 23/18 Tilsynsrapport – Nesodden kommunes rolle som barnehagemyndighet 
 Leder orienterte og viste til regelverksbrudd. 

Sekretær supplerte. FIKS jobber aktivt opp mot Fylkesmannen for å kunne 
samordne tilsyn. FIKS har som mål å legge tilsynsrapporter fra andre 
tilsynsmyndigheter frem for kontrollutvalget som orienteringssak. 

  
OS 25/18 Faglig forum 2018 – Program 
 Følgende av utvalgets medlemmer melder seg på: 

1. Arne Maus 
2. Arne Thodok Eriksen 
3. May Lissbeth Ananiassen 

  
OS 26/18 FKT – Regional høstkonferanse 2018 – Program 
 Sekretær kunne opplyse at konferansen var avlyst grunnet lav påmelding. 

 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 11.09.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt   

Oversendelse av saker til kommunestyret 
Leder tok opp saken og viste blant annet til kommunestyrets møte 5.9.18 hvor 
forvaltningsrevisjonsrapporten om Integrering av flyktninger ble behandlet.  
Leder viste til tiden det tok fra kontrollutvalget behandlet saken og oversendte den til 
kommunestyret til den ble satt opp på sakskartet til kommunestyrets møte. 
Leder bemerket at det ligger åpenbart ingen automatikk i at kontrollutvalgets saker 
kommer opp i førstkommende møte etter at de er oversendt kommunestyret, da 
dagsorden avgjøres av ordfører. 
Leder mente at i de saker kontrollutvalget oversendte og innstilte så burde det være 
en automatikk å få saken opp på kommunestyrets førstkommende møte. 
 
 
Beregning og føring av pensjonskostnader 
Jørn Bertelsen tok opp saken. Han viste til sine spørsmål om dette under 
behandlingen av årsregnskapet for 2017. 
Dette gjelder spesielt beregning/justering og kostnadsføring av pensjon i budsjett og 
årsregnskap. 
Det var ønsket at Follo Distriktsrevisjon IKS undersøker dette og gir en 
tilbakemelding. 
 
 
Ny rådgiver i FIKS 
Rådgiver Beate Nathalia Lillejord Kaldahl ble ønsket velkommen av utvalgets leder. 
 
 
 
Møtet hevet kl. 18:05. 
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 29/18 Rutiner for nøkler til hjemmeboende pasienters boliger 
  - Ny behandling 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 17/00318-8 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
Utskifting av nøkkelbokser 060918, K sak 70-18 Rapport investeringsprosjekter pr 
300618 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 15.5.18 i sak 13/18 Rutiner for nøkler til hjemmeboende 
pasienters boliger følgende: 

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen for kommunens rutiner for nøkler til hjemmeboende til
orientering.

2. Utvalget tar saken opp til høsten når det har vært redegjort konkret for utvalgets spørsmål.

Bakgrunn for saken  
Denne saken ble først forelagt kontrollutvalget 19.9.17 under sak 27/17 
Orienteringssaker, med en bekymringsmelding fra en pårørende og samt 
kommunens svar.  
I møtet 24.10.17 under sak 32/17 Orienteringssaker ble kommunens prosedyrer 
forelagt kontrollutvalget.  

Kontrollutvalget ba i sitt møte 24.10.17, revisjonen undersøke om rutinene for mottak, 
oppbevaring og retur av nøkler til pasienter innen helse- og omsorgstjenesten er 
tilfredsstillende.  
Revisjonens svar forelå i brev av 2.11.17 og refererer en uttalelse fra 
virksomhetsleder for hjemmebaserte tjenester. vedkommende uttalte at 
hjemmetjenesten for tiden prøver ut nye nøkkelbokssystem og regner med å 
anbefale et nytt nøkkelsystem våren 2018. 

Kontrollutvalget vedtok 5.12.17 i sak 34/17 Rutiner for nøkler til pasienters boliger 
følgende:  

Kontrollutvalget ber rådmannen om en redegjørelse for rutinene når et nytt nøkkelbokssystem 
er på plass. 

Kontrollutvalget mottok svar fra virksomhetsleder Hjemmebaserte tjenester. 
Svarbrevet var videreformidlet fra kommunalsjef helse og omsorg til kontrollutvalget 
v/FIKS i e-post, datert 8.5.18.  
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 Side 2 av 2 

 
Hjemmelsgrunnlag  
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml.) § 77 nr.7:  
 
7. Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, 
kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som 
det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene.  

 
 
Det følger videre av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 4 annet ledd:  
 
Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller 
fylkeskommunens folkevalgte organer.  

 
Kontrollutvalgets kompetanse:  
Kontrollutvalget kan som hovedregel se på følgende forhold:  
 
 Faktiske forhold, herunder faktagrunnlaget for henvendelsen  
 Formelle forhold, herunder blant annet om det er riktig myndighetsutøvelse fra 

kommunens side, korrekt hjemmelsgrunnlag etc.  
 Prosessuelle forhold, herunder blant annet saksgang, saksbehandlingstid, 

etterlevelse av rutiner etc.  
 
Kontrollutvalget er i stor grad avskåret fra muligheten til å vurdere materielle forhold, 
dvs. et vedtaks omfang og/eller innhold eller skjønnsmessige vurderinger. 
 
VURDERING  
Kontrollutvalget v/FIKS har fått oversendt rådmannens saksframlegg til 
kommunestyresak 70/18. Saken ble behandlet i Nesodden kommunestyre 5.9.18 
 
Det er nå bevilget kr 400 000,- finansiert av bundet fond til utskifting av nøkkelbokser 
innenfor hjemmebaserte tjenester. 
  
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den formening at avviket/grunnlaget for kontrollutvalgets 
behandling av saken ikke er lukket før nøkkelbokser er på plass og rutiner og praksis 
har fått etablert seg. 
 
Sekretariatet er av den formening at kontrollutvalget bør vurdere å følge opp saken 
på et senere tidspunkt. 
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 
 
Ås, 15.10.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Nesodden kommune
Postboks 123

1451 Nesoddtangen

Telefon: 66 96 43 00
Telefaks: 66 96 47 96

E - post: post@nesodden.kommune.no

Nesodden kommune
Hjemmetjenesten

www.nesodden.kommune.no Bankkonto: 1603.07.37958
Sammen skaper vi det gode livet Org. nr.: 944 383 565

Oppfølging av sak rutiner nøkkelbokser og vedtak om utskifting av nøkkelbokser til
hjemmeboende .

Bakgrunn for saken :
Etter et avvik i august 2017 ble prosedyrer for håndtering av nøkkelbokser i private hjem, revidert

og forbedret med tanke på å ivareta gammelt system til nytt kommer på plass. Nøkkel boks

systemet Nesodden kommune bruker i dag ble anskaffet tidlig på 1980 - tallet. Systemet er i daglig

bruk og ansees som forsvarlig. Systemet er likevel sårbart, da det i dag benyttes master nøkler. Det

er prosedyrer for håndtering av disse nøklene og det føres til enhver tid logg over hvor disse

nøklene befinner seg. Vi må li kevel ta høyde for at det kan forekomme menneskelig svikt, og en

nøkkel kan mistes. Ytterste konsekvens av dette er at samtlige nøkkel sylindere i de 300 hjem må

byttes. Inntil alle er byttet vil det være risiko for at uvedkommende kan ta seg inn, med en n økkel

på avveie. Hjemmebaserte tjenester har derfor sett på alternativer for å sørge for ytterlig sikkerhet.

Det finnes flere forskjellige digitale systemer som mer eller mindre tilfredsstiller våre krav til

sikkerhet. Men flere av disse er lite brukerven nlige med tanke på brukergrupper som demente og

mennesker med funksjonsnedsettelser.

Hjemmebaserte tjenester har sett på et system med digitale nøkler. De fungerer som en vanlig

nøkkel, som man setter i nøkkelsylinder og vrir om. Det at nøkkelen er digita l gjør at vi kan slette

minnet til nøkkelen hvis den mistes, slik at nøkkelen er ubrukelig. I hver nøkkel kan man legge inn

hvilke tilganger den ulike nøkkelen skal ha. En slik nøkkel kan også kobles til kommunens Mayfair

system, som er det systemet som ko mmunen bruker for adgangskontroll. Det gjør til at man kan

bruke nøkkelen som kodebrikke i store bygg. Systemet loggfører all bruk, og kommunen kan selv gi

og slette tilganger. Det er også hensiktsmessig og forsvarlig for Nesodden kommune å ha samme

system i omsorgsboliger som i private hjem. Link til et eksempel på et slikt digitalt system ligger

ved saken.

Kommunen har hatt kontakt med flere leverandører av slike systemer, og kun to ivaretar krav og

kun en har tilfredsstillende serviceavtaler.

Økonomi ske konsekvenser :
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Nesodden kommune
Postboks 123

1451 Nesoddtangen

Telefon: 66 96 43 00
Telefaks: 66 96 47 96

E - post: post@nesodden.kommune.no

Nesodden kommune
Hjemmetjenesten

www.nesodden.kommune.no Bankkonto: 1603.07.37958
Sammen skaper vi det gode livet Org. nr.: 944 383 565

Beregnet på dagens antall brukere vil en totalkostnad for utskifting av alle låser være ca kr 750

000, - . Hver låsesylinder har en kostnad på ca kr 2 000, - , og hver nøkkel ca kr 250. I tillegg

kommer kostnader til utstyr i tilknytning til betjening av systemet på ca kr 50 000, - .

Ut fra økonomiske og ressursmessige konsekvenser , er det hensiktsmessig å gjennomføre dette

over en toårs periode , med kostnad på ca 400 000, - årlig .

Kommunen har anledning til å benytte direkte anskaffelse ved å spørre tre leverandører , da

kostnaden ikke overstiger terskelverdi på 1.1 mill. Pris , brukervennlighet , og serviceavtaler vil

vektlegges ved utvelgelse .

Rådmannen foreslår at tiltaket dekkes med bruk av bundet fond innenfor hjemmebaserte

tjenester i 2018 , jf kommunestyrs ak 070/18.

Vedlegg :
https://www.iloq.com/en/

Kommunestyresak 070/18
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 30/18 Status forvaltningsrevisjon 2009 - 2018 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00143-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
Nesodden Status Forvaltningsrevisjon 2009 - 2018 

SAKSUTREDNING: 
HJEMMEL 
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(koml.) § 77 nr.4 følgende: 

4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på
en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den
økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det
blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og
virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger
(forvaltningsrevisjon)

Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 11 og § 12 følgende: 

§ 11.Rapporter om forvaltningsrevisjon

Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget avgi 
rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og om 
resultatene av disse, jf. § 8 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. 

§ 12.Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til 
behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. 

Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets 
eller fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også 
rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende 
måte. 

VURDERING 
Vedlagt følger oversikt over status forvaltningsrevisjon for perioden 2009 – 2018. 

Status grønn 
De fleste saker i perioden anses avsluttet gjennom kommunestyrets endelige vedtak. 

Status gul 
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Det er 2 saker som er kategorisert som under behandling. Dette gjelder følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt: 

 Rus og psykiatri (2018): Follo Distriktsrevisjon IKS har i sin prosjektplan
berammet at revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendes til
kontrollutvalget i Nesodden kommune ved FIKS i løpet av 4.kvartal 2018.

 Follo landbrukskontor (2018): Dette er et fellesprosjekt mellom kontrollutvalgene
Frogn, Nesodden, Ski, Vestby og Ås. Follo Distriktsrevisjon IKS så for seg i sin
prosjektplan å oversende samt behandle revisjonsrapporten i oktober 2018. Dette
er nå endret til november/desember 2018.

Status oransje 

Det er 4 saker som er kategorisert som under videre oppfølging. Dette gjelder 
følgende saker: 

 Vedlikehold av kommunale bygg (2016): Nesodden kommunestyre vedtok 1.2.17
i sak 2/17 følgende: 

Kommunestyret merker seg revisjonens anbefalinger: 
a. Brukeravtaler som avklarer ansvarsforhold, bør inngås med brukerne av formålsbygg i

2017.
b. Forvaltningsplan for kommunale eiendommer med overordnete mål og strategi for

bygningsvedlikehold, som ble påbegynt i 2015, bør ferdigstilles i 2017.
c. Rapportering av bygningsvedlikehold til politisk nivå bør vurderes styrket i tertialrapporter

eller med en egen sak til kommunestyret årlig.
d. Fordeling av regnskapsførte vedlikeholdsutgifter på Kostra-funksjoner etter bygningstype

bør forbedres.
Rådmannen bes følge opp revisjonen anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget om 
oppfølgingen innen tolv måneder. 

Rådmannen skulle rapportert tilbake til kontrollutvalget innen 1.2.2018. Dette har ikke 
skjedd. Kontrollutvalget bør vurdere om en overfor rådmann skal etterlyse 
tilbakemelding i denne saken. 

 Kvalitet i sykehjemstilbudet (2017): Nesodden kommunestyre vedtok 6.9.17 i sak
92/17 følgende: 

Kommunestyret merker seg at revisjonen gir følgende anbefalinger: 
a. Nesoddtunet bo- og servicesenter, som det het på 1990-tallet, heter nå Nesoddtunet

sykehjem. Navneskiftet bør gjennomføres i Brønnøysundregisteret og i informasjon om
sykehjemmet.

b. Sykehjemmet bør utarbeide årlig (ikke treårig) virksomhetsplan. Virksomhetens
organisasjonskart bør oppdateres med hensiktsmessige avdelingsnavn og lesbar tekst.

c. Rutiner for melding av avvik i kvalitetssystemet Compilo og pasientjournalsystemet
CosDoc bør avklares i 2017.

Kommunestyret ber om at: 

 avviksrapporteringen til HO skiller mellom ulike typer avvik og alvorlighetsgrad.

 det blir ført statistikk over reinnleggelser på sykehus og årsakene til dette.

 rehabiliteringen av sykehjemmet bygg I skjer som planlagt i 2018.

 rådmannen vurderer. bemanning og kompetanse ved sykehjemmet, jf. overlegens
bemerkninger.
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Rapporten oversender Helse- og omsorgsutvalget for behandling. 

I innstillingen overfor kommunestyret hadde følgende punkt i kontrollutvalgets 
innstilling ved en inkurie falt ut: 

Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde tilbake til kontrollutvalget innen 
seks måneder.   

En velger å tolke at dette punktet skulle vært med. Således var frist for rådmann for å 
gi en tilbakemelding til kontrollutvalget innen 6.3.2018. Dette har ikke skjedd. 
Kontrollutvalget bør vurdere om en overfor rådmann skal etterlyse tilbakemelding i 
denne saken. 

 Psykisk helsearbeid for barn og unge (2017): Nesodden kommunestyre vedtok
25.4.18 i sak 33/18 følgende: 

1. Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre de tiltakene som blir anbefalt i rapporten om
«psykisk helsearbeid for barn og unge».
a) Utarbeide en oversikt over barn og unge som er risikoutsatt i forhold til utvikling av

psykiske vansker.
b) Utarbeide en samlet oversikt over tiltak rettet mot målgruppen.
c) Sørge for at tiltak er samordnet og har en forankring inn mot kommunens ledelse.
d) Utarbeide skriftlige avtaler som ramme for de samarbeidsordninger som etableres.
e) Videreutvikle individuell plan til et mer dynamisk og tjenlig verktøy.
f) Vurdere om det er tilfeller hvor PP kan være nyttig for brukeren.

2. Rådmannen kan komme tilbake med budsjettforslag hvis tiltakene ikke kan gjennomføres
innenfor vedtatt budsjett.

3. Kartlegge risikofaktorer som kan utvikle psykiske vansker hos barn og unge. Kommunen
skal legge til rette for trygge og gode oppvekstmiljøer og iverksette forebyggende tiltak for
å hindre psykiske vansker. I det forebyggende arbeidet bør tjenestene være særlig opptatt
av grupper med spesielle behov. Forebygging innenfor psykisk helse rettet mot barn og
unge med funksjonsnedsettelse skal inn som selektivt element i tilrettelegging for et godt
oppvekstmiljø for alle. Forebygging skal være tiltak rettet mot grupper med kjent eller
forhøyet risiko for å utvikle problemer. Tiltakene her skal motvirke negativ utvikling hos
barn og unge eller deres foreldre.

Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og unge oversendes skole- og 
oppvekstutvalget til orientering.  
Kommunestyret får saken til orientering når de påpekte forhold er gjennomført. 
Orienteringen oversendes også Skole- og oppvekstutvalget. 

I innstillingen overfor kommunestyret hadde følgende punkt i kontrollutvalgets 
innstilling ved en inkurie falt ut: 

Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde tilbake til kontrollutvalget om 
resultatet innen tolv måneder. 

En velger å tolke at dette punktet skulle vært med. Således har rådmann en frist for å 
gi en tilbakemelding til kontrollutvalget innen 25.4.2019.  

 Integrering av flyktninger (2018): Nesodden kommunestyre vedtok 5.9.18 i sak
69/18 følgende: 
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1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Integrering av flyktninger i Nesodden
kommune til orientering.

2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber rådmannen iverksette følgende
tiltak:

a. Overføring av flyktninger og familiegjenforente til NAV tre år etter bosetting bør
vurderes utfra tilgang til statlige arbeidsmarkedstilt og rasjonell forvaltning.

b. Virksomhet Integrering og mangfolds avdelingsstruktur bør vurderes på bakgrunn
av redusert bosetting.

3. Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om kommunens
oppfølging av anbefalingene innen 12 måneder.

Rådmann har her en frist for å gi tilbakemelding til kontrollutvalget innen 5.9.19. 

Avslutning 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 

Ås, 15.10.18 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I 
NESODDEN KOMMUNE 

STATUS FORVALTNINGSREVISJON 2009 - 2018 
Nr. 1/18        Ajour pr 15.10.18 

Kommune Prosjekt Ansvar/ 
Utfører 

1.Tema 2.Mål/ 
problemstillinger

3.Prosjektplan 4.FR-rapport 5.Oppfølging
FR-rapport

6.Annet

Nesodden 

2009: 

Innkjøp Nesodden 
kommunerevisjon 

KU 29.9.10 
KST 11.11.10 

KU 27.10.10 
KST 15.12.11 
KU 25.1.12 
KST 5.12.13 
KST 10.12.15 

2010: 

Byggesaksbehandling FDR KST 4.2.10 
KST 17.6.10 

KU 27.4.11 
KU 16.10.12 
KST 13.12.12 
KU 19.6.13 
KU 5.2.14 
KST 27.3.14 

2011: 

Infosikkerhet og IT-drift FDR KU 17.11.10 KU 15.12.10 KU 25.1.12 
KST 1.3.12 

KU 6.3.13 
KU 5.2.14 
KST 27.3.14 

Innkjøp G-Partner KU 12.1.11 
KST 3.3.11 

KST 15.12.11 
KU 25.1.12 
KST 5.12.13 
KST 10.12.15 

Bestilt av 
kommunen 

2012: 

Barnevern FDR KU 7.3.12 KU 9.5.12 
KST 21.6.12 

KU 22.5.13 
KST 20.6.13 

KU 12.3.14 
KST 11.9.14 

2013: 

Hjemmetjenesten FDR KU 5.12.12 KU 30.1.13 KU 6.3.13 KU 18.12.13 
KST 13.3.14 

KU 24.3.15 
KST 23.4.15 

Økonomistyring FDR KU 5.12.12 KU 30.1.13 KU 22.5.12 KU 5.2.14 
KST 27.3.14 

2014: 

Nye takter – ny struktur for adm. 
organisering 

FDR KU 11.9.13 KU 6.10.13 KU 12.3.14 
KU 14.5.14 

KU 17.12.14 
KST 12.3.15 



30/18 Status forvaltningsrevisjon 2009 - 2018 - 18/00143-1 Status forvaltningsrevisjon 2009 - 2018 : Nesodden Status Forvaltningsrevisjon 2009 - 2018

Follo Ren IKS FDR KU 11.9.13 KU 18.6.14 KU 10.9.14 KU 13.5.15 
KST 18.6.15 

2015: 

Samhandlingsreformen FDR KU 10.9.14 KU 22.10.14 KU 17.12.14 KU 17.6.15 
KST 3.2.16 

(KU 6.9.16) 
KST 20.4.16 

Barnehager FDR KU 10.9.14 KU 22.10.14 KU 28.1.15 KU 16.12.15 
KST 3.2.16 

KU 13.3.18 
KST 25.4.18 

2016: 

Vedlikehold av kommunale bygg FDR KU 16.12.15 KU 10.2.16 KU 17.3.16 KU 6.12.16 
KST 1.2.17 

(frist: 12 
mnd.) 

Kommunens møte med publikum FDR KU 10.2.16 KU 17.3.16 KU 11.5.16 KU 18.10.16 
KST 9.11.16 

KU 20.6.17 
KST 6.9.17 

2017: 

Kvalitet i sykehjemstilbudet FDR KU 6.12.16 KU 31.1.17 KU 21.3.17 KU 20.6.17 
KST 6.9.17 

(frist: 6 mnd.) 

Psykisk helsearbeid for barn og unge FDR KU 6.12.16 KU 31.1.17 KU 21.3.17 KU 30.1.18 
KST 25.4.18 

(frist: 12 
mnd.) 

2018: 

Integrering av flyktninger FDR KU 19.9.17 KU 24.10.17 KU 5.12.17 KU 30.5.18 
KST 5.9.18 

(frist: 12 
mnd.) 

Rus og psykiatri FDR KU 19.9.17 KU 24.10.17 KU 13.3.18 

Follo landbrukskontor FDR KU 19.9.17 KU 13.3.18 
(orienteringssak) 

(november 
2018) 

Felles 

Statuskoder 

A Saken er avsluttet 

B Under behandling 

O Til videre oppfølging 

U Saken utgår 
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 31/18 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00065-6 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
K sak 69-18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Integrering av flyktninger i Nesodden 
kommune, Klage på vedtak 21082018 Saksnummer 105-18 Plan og teknikkutvalget, 
Forespørsel om avlysning av møter i folkevalgte organ etter kommuneloven 32, 
Aktivitetsplanen 110918 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

RS 04/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Integrering av flyktninger i Nesodden 
kommune, saksprotokoll K sak 69/18 (vedlagt) 

Orienteringssaker (OS): 

OS 29/18 Klage på vedtak 21.08.2018. Saksnummer 105/18. Plan og teknikkutvalget. 
Gbnr 2/190 - Flaskebekkveien 68 - Nybygg bolig (vedlagt) 

OS 30/18 Forespørsel om avlysning av møter i folkevalgte organ etter 
kommuneloven § 32, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, datert 
15.10.18 (vedlagt) 

OS 31/18 Aktivitetsplan pr 11.9.18 (vedlagt) 

Ås, 16.10.18 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Nesodden kommune 
 

Saksfremlegg 

Rådmannen Dato: 06.06.2018 

Vår ref: 08/424 - 126 - 18/26939 

Arkivkode: FE - 216 

Saksbeh.: Ruud, Arve 

 

 

 

 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

069/18 Kommunestyret 05.09.2018 

 
 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport - Integrering av flyktninger i Nesodden 

kommune 

 
 

Saken gjelder: 
 
Forvaltningsrevisjon om bosetting, enslige mindreårige, utdaningstilbud og jobmuligheter og 
intern samordning. 

 

Innstilling: 
 
 
 1.  Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Integrering av flyktninger i Nesodden  
      kommune til orientering.  
 
 2.  Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber rådmannen iverksette  følgende tiltak:  
 
 a.  Overføring av flyktninger og familiegjenforente til NAV tre år etter bosetting bør  
      vurderes utfra tilgang til statlige arbeidsmarkedstilt og rasjonell forvaltning.  
 
 b.  Virksomhet Integrering og mangfolds avdelingsstruktur bør vurderes på bakgrunn  
      av redusert bosetting.  
 
 3.  Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om kommunens  
      oppfølging av anbefalingene innen 12 måneder.  
 

 

05.09.2018 Kommunestyret 

 

Kontrollutvalgsleder Arne Maus redegjorde for saken. 
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Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

KST- 069/18 Vedtak: 

1.Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Integrering av flyktninger i Nesodden kommune 
til orientering.  
2.Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber rådmannen iverksette  følgende tiltak:  

a.  Overføring av flyktninger og familiegjenforente til NAV tre år etter bosetting børvurderes utfra 
tilgang til statlige arbeidsmarkedstilt og rasjonell forvaltning.  

b.  Virksomhet Integrering og mangfolds avdelingsstruktur bør vurderes på bakgrunn av redusert 
bosetting.  
3.  Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om kommunens oppfølging av 
anbefalingene innen 12 måneder.  
 

 

Bakgrunn 
Kontrollutvalget vedtok i møte 24.10.17 i sak 30/17  
følgende:  

 
«Kontrollutvalget slutter seg, med tillegg av forslagene framsatt i møtet, til sekretariatets forslag  
til formål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon av «integrering av flyktning 
er» og «rus og psykiatri». Revisjonen bes legge fram forslag til prosjektplaner.» 
 
Her følger revisjonen om integrering av flyktninger. 
 
Rådmannens vurdering 
 
Rådmannen viser til vedlagte saksutskrift fra kontrollutvalgets møte den under sak 18/18, i møte 
den 30 05 2018. ./.  
Forvaltningsrapporten følger likeledes som vedlegg. ./. 
 
 
Arne Maus 
Leder 
 
 

Vedlegg 

KU sak 18-18 Forvaltningsrevisjonsrapport Integrering av flyktninger i Nesodden kommune - 

Saksutskrift 

Nesodden Flyktninger Revisjonsrapport 
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Edvard Thorolf 
Aspelund 
22 24 72 20 

Forespørsel om avlysning av møter i folkevalgte organ etter 
kommuneloven § 32 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til e-post 17. september 2018 fra Forum 

for Kontroll og Tilsyn hvor det spørres om det er hjemmel for å avlyse "et lovlig innkalt møte i 

kommunestyret eller politiske utvalg".  

 

Departementet vil her gi en kort redegjørelse for vårt syn på regelverket omkring avlysning 

av møter i folkevalgte organer.  

 

Kommuneloven har ingen egne bestemmelser som handler om avlysning av møter i 

folkevalgte organer. Kommunestyrene kan selv fastsette nærmere regler om 

saksbehandlingen i folkevalgte organer, jf. kommuneloven § 39 nr. 1, og det kan derfor være 

at enkelte kommuner har egne regler om avlysning av møter. Slike regler må imidlertid ikke 

være i strid med saksbehandlingsreglene i kommuneloven eller i andre lover.  

 

Det følger av kommuneloven § 32 nr. 1 at møter i folkevalgte organer skal holdes når 

kommunestyret, organet selv eller organets leder har bestemt det. I tillegg kan 1/3 av et 

organs medlemmer kreve at det skal holdes et møte. Dette er rammene for hvem som kan 

fastsette når et møte skal holdes. Departementet mener at selv om det ikke er sagt 

uttrykkelig, så følger det indirekte av disse bestemmelsene at det samme organet eller de 

samme personene som har bestemt at det skal ære et møte på et aktuelt tidspunkt, også kan 

vedta å utsette eller avlyse et møte.  

 

Dersom organet selv har blitt enige om en møtekalender, kan derfor ikke organets leder på 

egen hånd velge å avlyse et møte, men hvis organet blir enige om å avlyse møtet vil dette 
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Side 2 
 

være uproblematisk. Et flertall i organet kan likevel ikke bli enige om å avlyse et møte 

dersom 1/3 av medlemmene krever at det skal holdes et møte for å drøfte en konkret sak. 

Organet kan heller ikke selv avlyse et fastsatt møte når kommunestyret har vedtatt at 

organet skal møtes. På den annen side må lederen kunne avlyse et møte han eller hun selv 

har kalt inn til, for eksempel fordi det viser seg at det er ingen saker å drøfte.  

 

Det er organets leder som har myndighet til å sette opp sakslisten til møtene, jf. 

kommuneloven § 32 nr. 2. Lederen kan dermed avgjøre om det i det hele tatt er saker å 

diskutere på et møte. Hvis organets leder mener at det ikke er noen saker som er klare til 

behandling i et møte fastsatt av organet selv, betyr det likevel ikke at lederen står fritt til å 

avlyse møtet på egen hånd. Det kan f.eks. være medlemmer som vil benytte retten til å stille 

spørsmål, eller har saker de ønsker å behandle etter reglene i § 34 nr. 1 andre punktum. 

Eventuell avlysning av slike møter må derfor vedtas av organet selv.  

 

Lederens mulighet til ikke å sette saker opp sakslisten, gjelder imidlertid ikke saker som skal 

på sakslisten som følge av et krav fra 1/3 av medlemmene. Slike saker må på sakslisten selv 

om organets leder motsetter seg det, jf. prinsippet om møtefastsettelse i § 32 nr. 1, og møtet 

hvor saken er på sakslisten må derfor holdes.  

 

Dersom det er sendt ut en innkalling med saker på sakslisten, må det være et flertallsvedtak 

for å utsette behandlingen av en sak på sakslisten, jf. § 34 nr. 1. Etter at lederen har sendt ut 

en innkalling med saksliste som inneholder saker til behandling, er det derfor ikke mulig 

avlyse dette møtet. Eventuell utsettelse av disse sakene skal behandles i et møte, jf. 

møteprinsippet i § 30 nr. 1.   

 

 

Med hilsen 

 

 

Siri Halvorsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Edvard Thorolf Aspelund 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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KONTROLLUTVALGET I  

NESODDEN KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 11.09.18 

Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres 

fortløpende.  FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget.   

Revisors rapporter skal være FIKS i hende minimum 14 dager før møtet. Forkortelser: KU = Kontrollutvalget, KST= Kommunestyret  

 

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

1. Kontrollutvalgets årsrapport     

 Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 Januar  FIKS KU 30.1.18 KST 25.4.18 

2. Aktivitetsplan  rullerende  FIKS Ajourføres etter hvert møte  

3. Utvalgets strategi/handlingsplan  FIKS Rulleres årlig  

4. Utvalgets reglement  FIKS Gjennomgang våren 2018  

5. Møteplan     

 (Som hovedregel på tirsdager fra kl. 17:15)  FIKS 1.halvår 2018: 

30.1 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

13.3 – Møterom Krange, Tangenten 

15.5 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

30.5 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

19.6 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

 

2.halvår 2018: 

11.9 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

23.10 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

4.12 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

 

Gjennomført 

Gjennomført 

Gjennomført 

Gjennomført 

Gjennomført 

 

 

Gjennomført 

6. Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo     

 Faglig forum 2018  FIKS 25.10 – Kommunestyresalen, Ski rådhus  

7. Kommunens årsregnskap     

 Kommunens årsregnskap for 2017  Rådmann KU 30.5.18 KST 20.6.18 

 Revisjonsberetning for 2017 15.4.18 FDR KU 30.5.18 KST 20.6.18 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017  FIKS KU 30.5.18 KST 20.6.18 

8. Årlig rapport fra rådmannen om kommunens 

antikorrupsjonsarbeid og arbeid for åpenhet  

Årlig  Rådmann Jfr. KU-vedtak 30/16  
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Aktivitetsplan 2 

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

9. Rapporter fra revisjonen:     

 1. Pr. 30.04.18 (perioden 01.05.17 – 30.04.18) Mai  FDR KU 21.6.18  

 2. Pr. 31.10.18 (perioden 01.05.18- 31.10.18) November  FDR   

 3. Overordnet revisjonsstrategi 2018 August FDR KU 11.9.18  

 4. Erklæringer fra revisor  Høst  FDR KU 30.1.18  

10. Forvaltningsrevisjon 2017      

 Barn og ungdoms psykiske helse  FDR KU 30.1.18 – FR-rapport KST 25.4.18 

 Kvalitet i sykehjemstilbudet   KU 20.6.17 KST 6.9.17 

11. Forvaltningsrevisjon 2018      

 Integrering av flyktninger  FDR KU 5.12.17 – Prosjektplan  

KU 30.5.18 – FR rapport 

KST 5.9.18 

 Rus og psykiatri  FDR KU 13.3.18 – Prosjektplan   

12. Oppfølging av KS-vedtak om rapporter:     

 Vedlikehold av kommunale bygg 1.2.18 Rådmann   

 Kvalitet i sykehjemstilbudet 6.3.18 Rådmann   

 Kommunens barnehagearbeid 3.2.17 Rådmann KU 13.3.18 KST 25.4.18 

13. Overordnet analyse og 

Plan for forvaltningsrevisjon 

    

 Overordnet analyse og 

Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020  

 FIKS  KST 28.9.16 

14. Overordnet analyse og  

Plan for selskapskontroll 

 

 

   

 Overordnet analyse og  

Plan for selskapskontroll 2017 – 2020 

 

 

FIKS  KST 28.9.16 

15. Andre oppgaver     

 Rutiner for nøkler til hjemmeboende pasienters boliger  Rådmann KU 15.5.18 – Følges opp høsten 2018  
 



 Saker til behandling -  Henvendelse til kontrollutvalget - Anmodning om å undersøke forhold etter varsling :

Dette punktet i sakslisten er begrenset.
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