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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 33/17 Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 24. oktober 2017 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00314-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 24. oktober 2017 godkjennes. 

Vedlegg: 
Forslag Protokoll Nesodden kontrollutvalg 24.10.17 

SAKSUTREDNING: 

Sekretariatet sendte via e-post et forslag til protokoll på høring til utvalgets 
medlemmer den 25. oktober. Ingen innsigelser mot forslaget framkom.  

Ås, 16.11.2017 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 
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Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 
Besøksadresse: Rådhusplassen 29 
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 
FIKS@follofiks.no 
www.follofiks.no  

MØTEPROTOKOLL  360 

Nesodden kontrollutvalg 

Møtetid: 24.10.2017 kl. 17:15 
Sted: Møterom Hasle i Tangenten 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 

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

Møtende varamedlemmer: 

Forfall: 

Fra sekretariatet: 
Jan T. Løkken 

Fra kommuneadministrasjonen: 
 Rådmann Wenche Folberg 

Fra revisjonen: 
Avdelingsleder Didrik Hjort 

Diverse merknader: 

Møteprotokoll godkjent 05.12.2017 
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Saker til behandling  

Nesodden KU-28/17 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 19. september 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 19. september 2017 godkjennes 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 24.10.2017: 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 24.10.2017: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 19. september 2017 godkjennes 
 
[Lagre]  
 
Nesodden KU-29/17 
Dialog med den nye rådmannen 
 
Sekretariatets innstilling: 
Dialogen med den nye rådmannen tas til orientering. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 24.10.2017: 
Wenche Folberg orienterte om sine prioriteringer ved oppstarten som rådmann i 
kommunen og hadde en dialog med utvalget. 
 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 24.10.2017: 
Dialogen med den nye rådmannen tas til orientering. 
 
[Lagre]  
 
Nesodden KU-30/17 
Mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonen 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til formål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjon av «integrering av flyktninger» og «rus og psykiatri». 
Revisjonen bes legge fram forslag til prosjektplaner.  
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 24.10.2017: 
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Til revisjonen av «integrering av flyktninger» foreslo Sidsel Tjernshaugen  at det i 
problemstilling nr 6  føyes til «og frivilligheten». 
Arne Maus foreslo en ny problemstilling under rus og psykiatri: «Hvordan forebygger 
kommunen psykiske problemer og/eller rusmiddelproblemer?» 
 
Votering: 
Innstillingen ble, med tillegg av forsalgene framsatt i møtet, enstemmig vedtatt.  
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 24.10.2017: 
Kontrollutvalget slutter seg, med tillegg av forslagene framsatt i møtet, til 
sekretariatets forslag til formål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon av 
«integrering av flyktninger» og «rus og psykiatri». 
Revisjonen bes legge fram forslag til prosjektplaner.  
 
[Lagre]  
 
Nesodden KU-31/17 
Invitasjon til samarbeid om forvaltningsrevisjon av Follo 
landbrukskontor 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget takker ja til invitasjonen fra Ås KU om å delta i prosjektet for 
forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor. 
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om formål og problemstillinger for prosjektet. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 24.10.2017: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 24.10.2017: 
Kontrollutvalget takker ja til invitasjonen fra Ås KU om å delta i prosjektet for 
forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor. 
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om formål og problemstillinger for prosjektet. 
 
[Lagre]  
 
 
Nesodden KU-32/17 
Orienteringssaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Orienteringssakene tas til orientering.  
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 24.10.2017: 
Vedr. vedlegg 1: Utvalget etterlyste en reel periodisering av tertialregnskapene. 
 



33/17 Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 24. oktober 2017 - 17/00314-1 Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 24. oktober 2017 : Forslag Protokoll Nesodden kontrollutvalg 24.10.17

  
Nesodden kontrollutvalg 24.10.2017 Side 5 av 5 
  

Vedr. vedlegg 2: Utvalget ber revisjonen i løpet av våre 2018 å presentere sin 
metodikk for regnskapsrevisjonen.  
 
Vedr. vedlegg 3: Utvalget ber revisjonen undersøke om rutinene for mottak, 
oppbevaring og retur av nøkler til pasienter innen helse- og omsorgstjenesten er 
tilfredsstillende. 
 
Votering: 
Utvalget vedtok enstemmig de merknadene som er referert ovenfor.  
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 24.10.2017: 
Orienteringssakene ble, med de tillegg av de merknadene som utvalget var enige 
om, tatt til orientering.  
 
[Lagre]  
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 
Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 
FIKS@follofiks.no 
www.follofiks.no 

Sak 34/17 Rutiner for nøkler til pasienters boliger 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00318-1 
Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering. 

Vedlegg: 
NesoddenHjemmetjenesterNøkkelrutiner 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalget ba i sitt møte 24. oktober, jf. Eventuelt, 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. oktober og 
refererer en uttalelse fra virksomhetsleder for hjemmebaserte tjenester. Hun uttaler 
at hjemmetjenesten for tiden prøver ut nye nøkkelbokssystem og regner med å 
anbefale et nytt nøkkelsystem våren 2018.  

Sekretariatet minner om at denne saken først ble forelagt kontrollutvalget 19. 
september d.å., jf. Orienteringssaker, med en bekymringsmelding fra en pårørende 
og kommunen svar. Utvalget ba om å få tilsendt kommunens rutiner knyttet til nøkler 
i hjemmetjenesten. I møtet 24.oktober ble kommunens prosedyrer forelagt 
kontrollutvalget og utvalget ba da revisjonen undersøke saken.  

Kommunen arbeider nå med et sikrere system for nøkkeloppbevaring og at det våren 
2018 vil foreligge en innstilling om hvordan en skal gå videre med saken.  

Ås, 22.11.2017 

Jan T. Løkken/s./  
sekretær 

Vedlegg:  FDRs brav av 2.11.17 vedr. Rutiner for nøkler til pasienters boliger 
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FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK – NESODDEN – SKI – ÅS 

Parkaksen 6, Postboks 3010, 1402 Ski, tlf. 6487 8760, www.follodr.no, revisjonen@follodr.no 

Nesodden kommunes kontrollutvalg 
v/FIKS 
Postboks 195, 1431 Ås 
Jan.løkken@as.kommune.no 

Didrik.hjort@follodr.no, tlf. 6487 8772      J.nr. 203/2017 Ski, 2.11.2017 

RUTINER FOR NØKLER TIL PASIENTERS BOLIGER 

Vi viser til Nesodden kontrollutvalgs møte 24.10.2017, der revisjonen ble bedt om å "under-
søke om rutinene for mottak, oppbevaring og retur av nøkler til pasienter innen helse- og 
omsorgstjenesten er tilfredsstillende".  

Nøkler til pasienters boliger sorterer under virksomhet hjemmebaserte tjenester. Virksomhets-
leder Sandra Edvardsen opplyser (e-post 30.10.2017): "Det er ingen ansatte som får egne 
nøkler til nøkkelboksene. Disse nøklene følger kjørerutene våre. Vi benytter et system som 
heter CarAdmin i forhold til bilnøkler og nøkler til nøkkelbokser. Det er et system hvor 
ansatte må logge seg inn og ut elektronisk for å få ut bilnøkler. Nøklene til nøkkelbokser 
følger samme system. Nøkler til nøkkelboksene er såkalt systemnøkler, det vil si at de ikke er 
mulig å kopiere. De nøkkelboksene vi bruker, er sertifiserte og skal derfor være sikre. 
Nesodden kommunes nøkkelbokssystem er gammelt. Hjemmebaserte tjenester ser derfor i 
disse dager på ulike systemer, som er nyere og enda bedre. Vi ønsker å prøve litt forskjellig 
for å finne ut hva som er mest brukervennlig, før vi gir en anbefaling."  

Virksomhetsleder Sandra Edvardsen regner med å anbefale et nytt nøkkelsystem våren 2018. 

Med vennlig hilsen 
Follo distriktsrevisjon IKS 

Steinar Neby /s/ Didrik Hjort /s/ 
Revisjonssjef  avdelingsleder forvaltningsrevisjon 
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 
Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 
FIKS@follofiks.no 
www.follofiks.no 

Sak 35/17 Forvaltningsrevisjon Integrering av flyktninger - Prosjektplan 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 17/00315-1 
Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget godkjenner forslaget til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av 
Integrering av flyktninger i Nesodden kommune. 

Vedlegg: 
NesoddenFlyktningerProsjektplan 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalget vedtok i møte 24.10.17 i sak 30/17 Mål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonen 2018 følgende:  

«Kontrollutvalget slutter seg, med tillegg av forslagene framsatt i møtet, til 
sekretariatets forslag til formål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon av 
«integrering av flyktninger» og «rus og psykiatri». 
Revisjonen bes legge fram forslag til prosjektplaner.»  

Vurdering: 

Kontrollutvalget besluttet følgende mål og problemstillinger for prosjektet: 

Formål: 
Undersøke hvordan Nesodden kommune lykkes med målsetting og integrering av 
flyktninger. 

Problemstillinger: 
1. Hvordan når kommunen målene med bosetting, inkludert for enslige mindreårige

flyktninger?
2. Er utdanningstilbudet tilfredsstillende og får flyktningene jobb etterpå?
3. I hvilken grad lykkes kommunen med å nå sine egne mål for integreringsarbeidet?
4. Hva mener flyktningene?
5. Hvordan er kommunens interne samordning på dette feltet og samspillet med NAV,

lokalsamfunnet og frivilligheten?
6. Drives arbeidet kostnadseffektivt?

Sekretariatet mener revisjonen har fulgt opp utvalgets bestilling for mål og 
problemstillinger gjennom den fremlagte prosjektplanen. 
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Side 2 av 2 

Som prosjektplanen viser, berammes det oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjektet 
4.januar 2018.
Det legges opp til at endelig rapport vil foreligge i løpet av april 2018 for behandling i
kontrollutvalget.

Vedlegg: 
1. Forvaltningsrevisjon av integrering av flyktninger – prosjektplan, brev fra Follo

Distriktsrevisjon IKS, datert 6.11.17

Ås, 28.11.2017 

Kjell Tore Wirum/s./  
sekretær 
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Parkaksen 6, Postboks 3010, 1402 Ski, tlf. 6487 8760, www.follodr.no, revisjonen@follodr.no 
 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS  Org. nr. 914 022 134 MVA    
DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK – NESODDEN – SKI – ÅS 
 
 
Nesodden kommunes kontrollutvalg 
v/Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 
Postboks 195, 1431 Ås 
Jan.Løkken@as.kommune.no 
 
 
Didrik.hjort@follodr.no, tlf. 6487 8772           J.nr. 201/2017  Ski, 6.11.2017 
 
FORVALTNINGSREVISJON AV INTEGRERING AV FLYKTNINGER 
– PROSJEKTPLAN  
 
1 Bestilling – formål og problemstillinger 
Nesodden kommunes kontrollutvalg vedtok 19.9.2017 temaer for forvaltningsrevisjon 2018, 
herunder Integrering av flyktninger. Kontrollutvalget vedtok 24.10.2017 formål og problem-
stillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet.  
 
Formålet er å "Undersøke hvordan Nesodden kommune lykkes med målsetting om integrering 
av flyktninger".  
 
Kontrollutvalgets bestilling inneholder seks problemstillinger:  
1. "Hvordan når kommunen målene med bosetting, inkludert for enslige mindreårige flykt-

ninger? 
2. Er utdanningstilbudet tilfredsstillende, og får flyktningene jobb etterpå? 
3. I hvilken grad lykkes kommunen med å nå sine egne mål for integreringsarbeidet? 
4. Hva mener flyktningene? 
5. Hvordan er kommunens interne samordning på dette feltet og samspillet med NAV, lokal-

samfunnet og frivillighet? 
6. Drives arbeidet kostnadseffektivt?" 
 
2 Presisering og avgrensning 
De seks problemstillingene går noe over i hverandre. Revisor tar sikte på å besvare dem slik: 
1. Bosetting av flyktninger i Nesodden kommune: "Målene med bosetting" forstås kvantita-

tivt – antall faktisk bosatte flyktninger sett opp mot antall vedtatt. Vi ser på tall for voksne 
og mindreårige flyktninger, samt familiegjenforente.  

2. Utdanning og jobb for flyktninger: Nesoddtangen skoles mottaksklasse (7–12 år) og annen 
grunnskoleundervisning av mindreårige flyktninger gjennomgås, samt introsenterets kurs i 
norsk og samfunnskunnskap (16–55 år). Akershus fylkeskommunes videregående opplæ-
ring og voksenopplæring kommenteres. I hvilken grad kommer Nesoddens flyktninger i 
jobb?  

3. Kommunens måloppnåelse i integreringsarbeidet: Her ser vi bl.a. på om flyktningenes 
behov for bolig og helsetjenester dekkes.  

4. Hva mener flyktningene? Revisor vil her intervjue ca. et dusin flyktninger – noen voksne 
og noen mindreårige.  

5. Kommunens interne samordning og samspill med NAV, lokalsamfunn og frivillighet: 



35/17 Forvaltningsrevisjon Integrering av flyktninger - 17/00315-1 Forvaltningsrevisjon Integrering av flyktninger - Prosjektplan : NesoddenFlyktningerProsjektplan

 
2 

Fungerer det tverrfaglige samarbeidet i kommuneadministrasjonen – mellom virksomhet 
integrering/mangfold og skoler, helsestasjoner, barnevern og NAV? Har kommunen et 
godt samarbeid om flyktninger med lokalsamfunn og frivillighet? Er kommunens organi-
sering av flyktningetjenesten hensiktsmessig?  

6. Drives flyktningetjenesten kostnadseffektivt? Hvor mye har Nesodden kommunes drifts-
utgifter i flyktningetjenesten steget siden 2014? Er driftsutgiftene høye i forhold til sam-
menliknbare kommuner (Kostra-gruppe 7)? Hvordan har investeringene i kommunale 
utleieboliger for flyktninger utviklet seg? Utnyttes statlige tilskuddsordninger? 

 
Forvaltningsrevisjonens kontrollperiode settes til 2014–2017. Noe fremoverskuing mot 2020 
er naturlig.  
 
3 Metode og gjennomføring 
Kilder til revisjonskriterier er: 

 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere 
(introduksjonsloven, 2003). 

 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven, 
2009).  

 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) sine veiledere og nettsider og Nesodden 
kommunes styringsdokumenter kan også gi revisjonskriterier.    
 
Kommunalsjef for helse og omsorg skriver i en e-post 3.11.2017 til revisor: "Virksomhet 
integrering og mangfold har den siste tiden hatt stort arbeidspress grunnet flykningskrisen. 
Økt bosetting og svært mange familiegjenforeninger er noe av årsakene. Ledere i virksomhe-
ten har siden oktober 2016 deltatt i KS' nettverk vedrørende introduksjonsordningen og skal 
nå lage en omfattende sluttrapport. Det er også bestilt en helhetlig sak til kommunestyret." 
 
Revisor tar sikte på følgende fremdrift i forvaltningsrevisjonsprosjektet: 
 
Dato:  Aktivitet:  
19.9.2017: Nesodden kommunes kontrollutvalg bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter for 

2018, herunder Integrering av flyktninger.    
24.10.2017: Kontrollutvalget vedtok formål og problemstillinger.  
5.12.2017: Kontrollutvalget vedtar prosjektplan. 
4.1.2018: Oppstartsmøte med kommunalsjef for helse og omsorg Anita Nilsen og virksom-

hetsleder for integrering og mangfold Ingunn Frantzen.  
x.1.2018: Intervjuer med virksomhetsleder for integrering og mangfold, introsenterets leder, 

mottaksklassens kontaktlærer, helsestasjonsleder, barnevernleder, NAV-leder, 
tillitsvalgt og økonomikonsulent.  

y.1.2018: Intervju med et dusin bosatte flyktninger (voksne og mindreårige). 
x.2.2018: Kvalitetssikring av revisjonsrapport med virksomhetsleder integrering/mangfold. 
y.2.2018: Verifisering av revisjonsrapport med kommunalsjef.  
x.3.2018: Revisjonsrapport sendes rådmannen til uttalelse.  
y.3.2018: Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendes til FIKS.  
x.4.2018: Kontrollutvalget – presentasjon og behandling.  
 
 
Didrik Hjort /s/        
avdelingsleder for forvaltningsrevisjon   
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 
Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 
FIKS@follofiks.no 
www.follofiks.no 

Sak 36/17 Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00313-1 
Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget finner de ordninger som er etablert for å ivareta utvalgets påse-
ansvar overfor revisor tilfredsstillende.  
Utvalget ber om at sekretariatet for fremtiden fremmer en sak om påseansvaret ved 
begynnelsen og halvveis i valgperioden til kontrollutvalget.  
For øvrig tas saken til orientering. 

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 

Kommuneloven § 77 nr. 4 bestemmer at ”Kontrollutvalget skal påse at kommunens 
eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte”. 

Dette blir utdypet i Kontrollutvalgsforskriften § 6: 
«Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og 
kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en 
betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og 
påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, 
god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med 
revisor.» 

Påseansvaret ovenfor er knyttet til regnskapsrevisjon. Vi omtaler påseansvaret for 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll til slutt i denne saken.  

Vi presiserer at «Kontrollutvalgets påseansvar omfatter ikke en faglig vurdering av 
revisjonens utførelse, fordi det er revisor som har det faglige ansvaret for 
gjennomføringen av revisjonen.» (Kontrollutvalgshåndboken s. 68)  

NKRF har utarbeidet en egen veileder for påse-ansvaret og 
Kontrollutvalgshåndboken gir en oversikt over hva påse-ansvaret overfor 
regnskapsrevisor kan omfatte. Dokumentene kan leses på kontrollutvalgets 
ressursside hos FIKS, her.  I det følgende gir vi en oversikt over hvordan påse-
ansvaret i hovedsak er ivaretatt overfor Follo distriktsrevisjon IKS (FDR) som revisor i 
Ski kommune: 

http://follofiks.no/site/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid=79
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A. Påse-ansvar overfor regnskapsrevisor 
 
1. Krav til utdanning og praksis for oppdragsansvarlig revisor.  
Forskrift om revisjon i kommuner § 11 krever at oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 
skal oppfylle Finanstilsynets krav til registrert og statsautorisert revisor.  Som en del 
av en årlig rutine la Revisjonssjef Steinar Neby i brev av 5. januar d.å. fram 
egenerklæring med utskrift fra Finanstilsynets konsesjonsregister hvor det framgår at 
han er statsautorisert revisor. Neby er oppdragsansvarlig revisor for alle 
revisjonsoppdrag som FDR IKS utfører. Steinar Neby bekreftet samtidig at det er stilt 
nødvendig sikkerhet for mulig ansvar. Kontrollutvalget tok i sak 3/17 egenerklæringen 
til orientering.    
 
2. Krav til vandel for oppdragsansvarlig revisor. 
Finanstilsynet kontrollerte Steinar Nebys vandel i forbindelse med autorisasjonen 
som revisor. Senere bekrefter Neby hvert år sin vandel ved en egenerklæring, jf. 
hans brev av 5. januar d.å. Neby opplyser i brevet at FDR innhenter vandelsattest 
ved alle nyansettelser. Kontrollutvalget tok i sak 3/17 egenerklæringen til orientering. 
 
3. Dokumentasjon av revisors uavhengighet 
Ifølge forskrift om revisjon § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år avgi en 
skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Dette skjedde sist 
gang ved revisjonssjefens brev av 5. januar 2017 til kontrollutvalget, jf. KU-sak 3/17.  
Det bemerkes i brevet at disse kravene også gjelder for revisors medarbeidere, men 
det er kun oppdragsansvarlig revisor som plikter å legge fram en skriftlig vurdering 
for kontrollutvalget.  
 
5. Informasjon om revisjonens omfang 
For at kontrollutvalget skal kunne ha en oppfatning av om regnskapene blir 
revidert på en betryggende måte, bør kontrollutvalgene ha kunnskap om hva 
revisjonsarbeidet omfatter. 
 
Revisjonsarbeidet beskrives blant annet i revisors engasjementsbrev som sendes 
rådmann og ordfører, med kopi til kontrollutvalget, etter hvert kommunevalg. Ut over 
det vurderes behovet fortløpende. I brevet framgår det hva som er revisors oppgaver 
og plikter og hva revisor forventer av administrasjonen ved avleggingen av regnskap.  
FDR opplyser i e-post av 13.11 d.å. at, på bakgrunn av et møte med rådmannen, vil 
revisjonen sende ut et nytt engasjementsbrev. 
   
6. Revisjonsstrategi og budsjett 
Revisjonen legger årlig fram et notat med sin strategi for revisjonsåret (1.5 – 30.4) for 
kontrollutvalget, jf. sak 23/17 i møtet den 19. september d.å. 
Planen informerer om revisjonens forventede ressursbruk og framdriftsplan for 
arbeidet. På bakgrunn av identifiserte risikoområder beskrives fokusområder for 
revisjonen. Listen er ikke uttømmende.  
Etter forslag fra revisjonen innstiller kontrollutvalget overfor kommunestyret om 
budsjett for revisjonen.  
 
7. Revisjonens rapporter 
Revisjonen avgir for hvert revisjonsår en halvårs- og en helårsrapport om sitt arbeid 
til kontrollutvalget – per 31.10 og 31.4.  Revisjonen rapporterer da blant annet om sitt 
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timeforbruk til regnskapsrevisjonen og omfanget av attestasjonsoppgaver. Årets 
fokusområder blir referert. 
 
8. Nummererte brev 
Revisor plikter å ta opp vesentlige feil og mangler i kommunens regnskaps- og 
økonomiarbeid m.m. i «nummererte brev», jf. revisjonsforskriften § 4. Brevene 
adresseres til kontrollutvalget med kopi til rådmannen. FIKS sender vanligvis slike 
brev til rådmannen til uttalelse før de legges fram for utvalget til behandling.  Utvalget 
skal påse at de påpekte forhold blir fulgt opp. Kontrollutvalget behandlet 
revisjonsbrev nr. 2 fra revisjonen og kommunens svarbrev i møtet den 20. juni 2017.  
 
9. Misligheter 
Revisor skal rapportere mistanke og konstatering av misligheter til kontrollutvalget 
med kopi til rådmannen, jf. Revisjonsforskriften § 3, siste ledd og § 4. Kontrollutvalget 
bør generelt påse at revisor har vurdert risikoen. Så vidt vi vet, har ikke dette vært et 
aktuelt tema i revisjonens arbeid i kommunen i de siste årene. 
 
10. Uttalelse om årsregnskapet 
Kontrollutvalget får en kopi av revisjonsberetningen og avgir en uttalelse om 
kommunens årsregnskap og årsberetning til kommunestyret. Ved kontrollutvalgets 
behandling av saken orienterer revisor om årets revisjon og svarer på utvalgets 
spørsmål.   
 
11. Revisors møteplikt og møterett 
Revisor har møteplikt i kommunestyret når det behandler saker i tilknytning til 
revisjonsoppdraget, jf. revisjonsforskriften § 19. Revisor har møte- og talerett i 
kontrollutvalget. Unntatt er når revisors tilsettingsforhold behandles, jf. 
Kontrollutvalgsforskriften § 19.  FDR deltar på alle kontrollutvalgsmøtene. 
 
12. Revisors opplysningsplikt 
Revisor har opplysningsplikt om forhold som revisor har fått kjennskap til overfor  
medlemmer av kommunestyret og kontrollutvalget. Revisor kan kreve å få gi svar i 
møte. 
 
13. Dialog mellom revisor og kontrollutvalg 
For at kontrollutvalget skal kunne ha en mening av revisjonsarbeidet må det være en 
fortløpende dialog mellom utvalget og revisjonen. De to partene må ha en felles 
oppfatning av forutsetningene for at utvalget skal kunne utøve sitt påse-ansvar 
overfor revisor. Begge parter må i tillegg ha en dialog med kommunens 
administrasjon.  
 
B. Påse-ansvar i forbindelse med forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 
 
Kontrollutvalgets påseansvar med forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er nedfelt i 
kommuneloven: 
 
1. Kommuneloven § 77 nr. 4: 
”Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning 
foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, ….(forvaltningsrevisjon)”. 
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2.   Kommuneloven § 77 nr. 5: 
           ”Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av      
            kommunens interesser i selskaper m.m.”    
 
Kontrollutvalget er bestiller av forvaltningsrevisjonen og bestemmer tema, formål og 
problemstillinger. Når rapporten foreligger skal utvalget påse, at den er i samsvar 
med bestillingen og at standarden for forvaltningsrevisjon er fulgt opp. 
Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret om resultatet og innstiller om vedtak 
fra kommunestyret om saken.  
 
Revisjonen avgir en egen årsrapport om sitt arbeid med forvaltningsrevisjon for 
kontrollutvalget. 
 
Selskapskontroll som eierskapskontroll er i alle år utført av FIKS etter vedtak i 
utvalget.  
  
C.  Regelmessig drøfting av påse-ansvaret 
 
Kontrollutvalget har ikke noen helhetlig avtale med revisor om de ordninger som er 
listet opp i denne saken, men en stor del av tiltakene følger av lov og forskrift. For 
øvrig har samarbeidet utviklet seg gjennom praksis. Utvalgets aktivitetsplan gir status 
for det enkelte tiltak til hvert møte.  Sekretariatet er bindeleddet mellom utvalget og 
revisor og passer på at revisjonen leverer for å realisere påse-ansvaret. En avtale 
kan være nyttig, for oversiktens skyld og for å avklare forventninger, men kan lett bli 
utdatert. Vi foreslår isteden at kontrollutvalget ber om at sekretariatet legger fram en 
sak om påse-ansvaret ved begynnelsen av og halvveis i valgperioden til 
kontrollutvalget. 
 
Oppsummering: 
Etter vår vurdering gir den dokumentasjonen som revisjonen legger fram og dialogen 
med revisjonen i hvert møte, et godt grunnlag for utøvelsen av kontrollutvalgets 
påse-ansvar. Utvalget bør drøfte helheten i påse-ansvaret med jevne mellomrom. 
 
 
Ås, 20.11.2017  
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 



37/17 Revisjonens rapport pr. 31.10.17 - 17/00326-1 Revisjonens rapport pr. 31.10.17 : Revisjonens rapport pr. 31.10.17

KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 
Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 
FIKS@follofiks.no 
www.follofiks.no 

Sak 37/17 Revisjonens rapport pr. 31.10.17 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00326-1 
Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr. 31.10 2017 til orientering. 

Vedlegg: 
Revisjonens rapport pr 311017 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalgsforskriften § 6 gir kontrollutvalgene en plikt til å påse at 
regnskapsrevisjonen skjer på en betryggende måte. De krav som gjelder for 
regnskapsrevisjon fremgår av forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. 
Vedlagte revisjonsrapport per 31.10.2016 er revisjonens halvårsrapport til 
kontrollutvalget. 
Revisjonsåret går fra 1.5 til 30.4 året etter og det legges frem en halvårsrapport pr. 
31.10 og én rapport for hele revisjonsåret per 30.4. Rapporten gjelder hovedsakelig 
regnskapsrevisjon og attestasjonsoppgaver. I tillegg avgir revisjonen en egen 
årsrapport for forvaltningsrevisjon. 

Revisjonen refererer i vedlagte rapport til seks områder hvor en har hatt fokus i 
revisjonsåret.   
Halvveis i revisjonsåret er timeforbruket 269,5 av budsjettert 800 timer for 
regnskapsrevisjon.  Mye av tiden som er avsatt til revisjon går med til arbeidet med  
kommunens årsregnskap som legges fram 15. februar.  

Ås, 28.11.2017 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 

Vedlegg: Revisjonens rapport til kontrollutvalget i Ski pr. 31.10.2017 



37/17 Revisjonens rapport pr. 31.10.17 - 17/00326-1 Revisjonens rapport pr. 31.10.17 : Revisjonens rapport pr 311017



37/17 Revisjonens rapport pr. 31.10.17 - 17/00326-1 Revisjonens rapport pr. 31.10.17 : Revisjonens rapport pr 311017



37/17 Revisjonens rapport pr. 31.10.17 - 17/00326-1 Revisjonens rapport pr. 31.10.17 : Revisjonens rapport pr 311017



37/17 Revisjonens rapport pr. 31.10.17 - 17/00326-1 Revisjonens rapport pr. 31.10.17 : Revisjonens rapport pr 311017



38/17 Kontrollutvalgets strategi- og handlingsplan - 17/00039-3 Kontrollutvalgets strategi- og handlingsplan : Kontrollutvalgets strategi- og handlingsplan

KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 
Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 
FIKS@follofiks.no 
www.follofiks.no 

Sak 38/17 Kontrollutvalgets strategi- og handlingsplan 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 17/00039-3 
Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalgets strategi- og handlingsplan videreføres.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet foreta en helhetlig gjennomgang av reglement

for kontrollutvalget for revidering som fremlegges som egen sak.

Vedlegg: 
Strategi- og handlingsplan pr 281117 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalget vedtok i møte 31.1.2017 i sak 6/17 Kontrollutvalgets strategi- og 
handlingsplan – reglementet følgende: 

«Gjeldende strategi- og handlingsplan videreføres.» 

Vurdering: 
Strategi- og handlingsplan 
Det legges opp til en generell språkvask av gjeldende strategi- og handlingsplan uten 
at det får følger for planens innhold. Endringer fremkommer strøket eller som ny 
tekst. 

Reglement for kontrollutvalget 
Under behandlingen av saken 31.1.2017 var utvalget enig om å be sekretæren legge 
fram et forslag til revisjon av kontrollutvalgets reglement. 

Dette arbeidet har ikke blitt fullført i løpet av 2017. En legger derfor opp til en 
helhetlig gjennomgang av reglementet for revidering vinteren/våren 2018. 

Ås, 28.11.17 

Kjell Tore Wirum/s./  
sekretær 
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Strategi- og handlingsplan for kontrollutvalget i Nesodden kommune 

Side 1 av 3 

KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

STRATEGI FOR ARBEIDET 

Kommuneloven (§ 77) bestemmer at kommunestyret skal velge et kontrollutvalg til å forestå 
det løpende tilsynet med forvaltningen på sine vegne.  

Denne hovedoppgaven vil utvalget å oppfylle gjennom følgende delmål for arbeidet: 

1. Påse at regnskapene blir revidert på en betryggende måte.
2. Påse at økonomi og måloppnåelse ut fra kommunestyrets vedtak blir vurdert via

forvaltningsrevisjon og på andre måter.
3. Gjennomføre selskapskontroll av de interkommunale selskapene og heleide kommunale

aksjeselskaper.
4. Ha god samhandling med kommunestyret og rådmannen og hans administrasjon.
5. Sørge for å gjøre informasjon om utvalgets arbeid enkelt tilgjengelig for innbyggerne og

media.
6. Sørge for høy kvalitet på saksbehandlingen og en proaktiv holdning til sine oppgaver.

Kontrollutvalget ønsker gjennom sitt arbeid å bidra til at innbyggerne har tillit til at 
kommunens oppgaver blir ivaretatt på best mulig måte. 

Kontrollutvalget er seg bevisst sin rolle som upartisk overvåker og arbeidet skal foregå ut fra 
et kontrollperspektiv.  

Delmål 1: Påse at regnskapene blir revidert på en betryggende måte 

Dette vil utvalget løse ved: 

1. Utvalget holdes orientert om revisjonens arbeid gjennom regelmessige rapporter om
arbeidet og strategien for det kommende revisjonsåret.

2. Revisjonsberetningen og andre merknader til den kommunale regnskaps- og
økonomiforvaltning blir forelagt utvalget.

3. Utvalget påser at revisjonens merknader blir fulgt opp.

Delmål 2: Påse at økonomi og måloppnåelse ut fra kommunestyrets vedtak blir 

vurdert via forvaltningsrevisjon og på andre måter. 

Dette vil utvalget løse ved: 

1. Det utarbeiders en overordnet analyse om mulige områder med risiko for avvik fra
oppsatte mål i kommunen.

2. Foreslå en handlingsplan for forvaltningsrevisjon overfor kommunestyret og følge opp
kommunestyrets vedtak.

3. Innstille om oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekter for kommunestyret
4. Påse at vedtatte anbefalinger blir fulgt opp av administrasjonen.
5. Ta initiativ til annen kontroll.
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Delmål 3: Gjennomføre selskapskontroll av de interkommunale selskapene og heleide 

kommunale aksjeselskaper. 
 
Dette vil utvalget løse ved: 
 

1. Selskapskontrollen samordnes mest mulig med de andre kommunene i Follo. 
2. Foreslå handlingsplan for selskapskontroll for kommunestyret. 
3. Sørge for iverksetting av kontrollen.  

 
 
Delmål 4: Ha god samhandling med kommunestyret og rådmannen og hans 

administrasjon. 
 
Dette vil utvalget løse ved: 
 

1. Kommunestyret, alle styrer og utvalg skal regelmessig få informasjon om utvalgets 
arbeid. 

2. Ordfører og rådmann får kopi av alle innkallinger med sakspapirer og protokollene fra 
utvalgets møter. 

3. Rådmannen og enhetslederne bør med jevne mellom inviteres til å orientere og 
samtale om sitt arbeid generelt eller spesielle saker.  

4. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret. 
5. Kontrollutvalget avgir årsrapport til kommunestyret om sin virksomhet. 

 
 
Delmål 5: Sørge for å gjøre informasjon om utvalgets arbeid enkelt tilgjengelig for 

innbyggerne og media. 
 
Dette vil utvalget løse ved: 
 

1. Informasjon om utvalgets arbeid generelt og kontaktinformasjon skal være tilgjengelig 
på kommunens Internettsider.  

2. Gjøre kjent på kommunens Internettside at innbyggerne og andre har anledning til å 
legge fram saker for kontrollutvalget. Utvalget er likevel ikke et klageorgan for 
enkeltvedtak og utvalget vurderesr selv om hvilke saker som hører under 
kontrollfunksjonen.  

3. Utvalgets dokumenter, som ikke er unntatt fra offentlighet, legges ut for offentlig 
innsyn på kommunens Internettsider. 

4. Utvalgets møter er som hovedregel åpne for publikum.  
5. Gjøre kjent for innbyggerne at: 

a. Tips alltid følges opp. 
b. Alle skriftlige henvendelser til utvalget blir besvart. 
 

 
Delmål 6: Sørge for høy kvalitet på saksbehandlingen og en proaktiv holdning til sine 

oppgaver. 
 
Dette vil utvalget løse ved: 
 

1. Holde seg løpende orientert om arbeidet og framtidige planer i administrasjonen  
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Strategi- og handlingsplan for kontrollutvalget i Nesodden kommune  
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2. Vurdere om rykter eller medieoppslag kan gi grunnlag for initiativ. 
3. Ved mistanke om uregelmessigheter og misligheter skal kontrollutvalget på eget 

initiativ eller etter anmodning fra kommunestyret, straks ta initiativ til undersøkelser 
4. Aktivt benytte sin lovmessige rett til å kreve enhver opplysning, redegjørelse eller 

dokument i kommunen som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. 
5. Utvalgets leder besvarer spørsmål til utvalget fra media. 
6. Følge opp utvalgets rullerende aktivitetsplanen på hvert møte og på den måten gjøre 

dette til et levende dokument. 
7. Utvalgets strategiplan fornyes en gang pr. år.  
8. Utvalget skal aktivt utbenytte de ressurser som revisjonen og sekretariatet kan bidra 

med i arbeidet. 
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 
Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 
FIKS@follofiks.no 
www.follofiks.no 

Sak 39/17 Kontrollutvalgets deltakelse på konferanser 2018 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 17/00305-1 
Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs konferanse 7. og 8. februar 
2018:  
………………. 

Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs konferanse 29. og 30 mai  
2018:  
………………………… 

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalgskonferansen til NKRF (Norges kommunerevisorforbund) samler hvert 
år 500 – 700 deltakere fra kontrollutvalg, sekretariat og revisorer fra hele landet. 
Konferansen holdes på Gardermoen 7. – 8. februar 2018 og er en viktig arena for 
informasjon, debatt og opplæring om kontroll og tilsynssaker i kommunene. 
Hovedtemaene i år er digitalisering, arbeidslivskriminalitet, etikk og personvern. 
Programmet kan leses på NKRFs internettsider.   

FKT (Forum for kontroll og tilsyn), arrangerer en lignende konferanse 29. – 30. mai 
på Gardermoen. Kontrollutvalget i Nesodden er medlem av FKT og årsmøtet i 
organisasjonen avholdes i løpet av konferansen. Foreløpig informasjon om 
arrangementet kan leses på FKT sine nettsider.  

Vurdering: 
Vi foreslår at utvalget søker å være representert på begge konferanser.  
Kontrollutvalget er medlem av FKT og det vil være naturlig å delta på forumets 
årsmøte og fagkonferanse. 

Økonomiske konsekvenser: 
I utvalgets budsjettforslag for 2018 er det avsatt kr 36 000 til kurs og opplæring for at 
alle utvalgsmedlemmene kan delta på én konferanse hver. Deltakeravgiften på 
NKRF-konferansen er fastsatt til kr 6 600 eks. mva. m/overnatting per person. Det 
samme vil antakelig gjelde for FKT-konferansen.  

http://www.nkrf.no/kurs_cms/Fagkonferanse_og_seminar/NKRFs_Kontrollutvalgskonferanse_/detaljer
http://www.fkt.no/konferanser/fagkonferanse-og-aarsmoete-29-30-mai-2018
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FIKS melder på de som skal delta på konferansene. Kommunene faktureres direkte 
for deltakeravgiften. Deltakernes reiseregninger sendes direkte til kommunen. 
 
 
Ås, 28.11.17 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./  
sekretær 
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 
Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 
FIKS@follofiks.no 
www.follofiks.no 

Sak 40/17 Kontrollutvalgets møteplan 2018 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 17/00304-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalgets møter avholdes på følgende dager i 2018, alle dager kl. 17.15: 

Tirsdag 30.januar 
Tirsdag 13.mars 
Tirsdag 15.mai 
Tirsdag 19.juni 
Tirsdag 11.september 
Tirsdag 23.oktober  
Torsdag 25.oktober (Faglig forum) 
Tirsdag 4.desember 

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalgets budsjett for 2018 baserer seg på 8 møter, inkludert ett møte i Faglig 
forum for kontrollutvalgene i Follo. 
Forslaget er avstemt med kommunestyrets møtedatoer 1.halvår 2018 og sendt på høring til 
utvalgets leder. 

Vi foreslår at tirsdag kl. 17.15 videreføres som fast møtetidspunkt. 

Ås, 28.11.2017 

Kjell Tore Wirum/s./  
sekretær 
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 
Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 
FIKS@follofiks.no 
www.follofiks.no 

Sak 41/17 Orienteringssaker 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00328-1 
Behandlingsrekkefølge Møtedato 
Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Aktivitetsplanen per november  2017 

1. Aktivitetsplanen per november 2017.

Muntlig orientering fra deltakerne under faglig forum i Ås 26. oktober. 

Ås, 28.11.2018 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 
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Aktivitetsplan 2016 

Ajourført 28.11.2017 

1 

KONTROLLUTVALGET I NESODDEN KOMMUNE 
   AKTIVITETSPLAN PR NOVEMBER 2017 

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

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

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

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

1 Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 Januar FIKS KU 31.1.17 KST 22.03.17 

2 Aktivitetsplan Januar FIKS Rullerende og ajourføres foran hvert møte 

Utvalgets strategi/handlingsplan Rulleres 

årlig 

FIKS KU 31.01.17 

Utvalgets reglement FIKS Ajourføres 

3 Møteplan 2016 FIKS 31.1      19.9 
21.3     24.10 
2.5      26.10 faglig forum 
20.6 5.12 

6.12  
Alle møter fra kl 17.15 

Kommunens årsregnskap for 2016 April FDR KU 2.5.17 KST 31.05.17 

Årlig rapport fra rådmannen om 

kommunens antikorrupsjonsarbeid og arbeid 

for åpenhet  

årlig Rådmannen Jf. KU-vedtak 30/16 

5 Rapporter fra revisjonen: 

1. Pr. 30.04.17 (perioden  01.05.16 – 30.04.17) Mai FDR KU 20.06.17 

2. Pr. 31.10.17 (perioden 01.05.17- 31.10.17) November FDR KU 5.12.17 
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Aktivitetsplan 2016 
Ajourført 28.11.2017 
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Nr. Beskrivelse 
 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

      
6 Overordnet revisjonsstrategi 2017 

 
 FDR  KU 190917 

 Revisjonens engasjementsbrev Desember FDR   
 Erklæringer fra revisor uavh - utdanning Høst  FDR KU januar 2018 KU 31.1.17 

7 Forvaltningsrevisjon 2017      
 Barn og ungdoms psykiske helse   Prosjektplan KU 210317   
 Kvalitet i sykehjemstilbudet   Rapport  KU 20.06.17 

KST 06.09.17 
8 Forvaltningsrevisjon 2018      
 Integrering av flyktninger  FDR KU 5.12.17 Prosjektplan  
 Rus og psykiatri  FDR   
9 Oppfølging av KS-vedtak om rapporter: Rådm. frist:    
 Vedlikehold av kommunale bygg 1.2.18    
 Kvalitet i sykehjemstilbudet 6.3.18    
 Kommunens barnehagearbeid 3.2.17  Purret   
 Kommunens møte med publikum 9.5.17   KU 13.06.17 

KST 06.09.17 
10 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020   FIKS KU 6.9.16 KST 28.9.16 
11 Overordnet analyse og plan for 

selskapskontroll 2017 – 2020 
6.9.16 
 
 

FIKS KU 6.9.16 KST 28.9.16  

12 Andre oppgaver 
Revidering av utvalgets reglement 

 
Januar 2018 

 
FIKS 
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