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Sak 8/17  Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 31. januar 2017 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00091-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 31. januar 2017 godkjennes. 

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 

Sekretæren sendt via e-post et forslag til protokoll til utvalgets medlemmer.  
Forslaget til protokoll har fulgt opp forslaget fra Arne Maus om redigering av 
kontrollutvalgets behandling i sak 4/17.  

Ingen andre merknader framkom. 

Ås, 11. mars 2017 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 

Vedlegg: Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 31. januar 2017 



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 

Nesodden kontrollutvalg 

Møtetid: 31.01.2017 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) 

Fra sekretariatet: 
Jan T. Løkken (møtesekretær) 

Fra Follo distriktsrevisjon IKS: 
Avdelingsleder Didrik Hjort 

Diverse merknader: 

Møteprotokoll godkjent 21.03.2017 
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Nesodden KU-1/17 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 6. desember 2016 
 
Sekretariatets innstilling: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 6. desember 2016 godkjennes.  
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 31.01.2017: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 31.01.2017: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 6. desember 2016 godkjennes.  
 
 
Nesodden KU-2/17 
Forespørsel vedr kommunens ansvar ved framføring av kyststi 
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 31.01.2017: 
Rådmannen viste i sin uttalelse i e-post av 30. januar d.å. som ble omdelt i møtet at 
saken fortsatt er til behandling i kommunen og han mente det vil være galt av 
kontrollutvalget å gå inn i en sak som er under saksbehandling. 
Utvalget var enig om at det ikke er grunnlag for å ta saken opp til behandling.  
 
Votering: 
Utvalget gjorde et enstemmig vedtak, jf. vedtaket. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 31.01.2017: 
Saken er fortsatt til behandling i kommunen og kontrollutvalget finner ikke grunnlag 
for å ta saken opp til behandling. 
 
 
Nesodden KU-3/17 
Erklæringer fra revisor 
 
Sekretariatets innstilling: 
Revisor egenvurdering av uavhengighet i brev av 5. januar 2017 og revisors 
erklæring vedr. krav til utdanning og praksis og vandel i brev av 5. januar 2017 tas til 
orientering.  
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 31.01.2017: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
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Nesodden kontrollutvalgs vedtak 31.01.2017: 
Revisor egenvurdering av uavhengighet i brev av 5. januar 2017 og revisors 
erklæring vedr. krav til utdanning og praksis og vandel i brev av 5. januar 2017 tas til 
orientering.  
 
 
 
Nesodden KU-4/17 
Mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon i 2017  
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget slutter seg til forslagene til formål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonene. Revisjonen bes legge fram prosjektplaner.  
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 31.01.2017: 
I diskusjonen ble blant annet følgende problemstillinger berørt:  
a) Om barn og ungdoms psykiske helse: Omfanget av psykiske problemer blant 
ungdommen i Nesodden. 
b) Om sykehjemmet: Hvordan kvalitetssikres medisinering, bemanningen om natten, 
samhandlingsformen og antallet reinnleggelser, har kommunen planer for å møte 
veksten i antallet demente?, bruk av velferdsteknologi, hva sier brukerne og 
pårørende?   
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 31.01.2017: 
Kontrollutvalget slutter seg til forslagene til formål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonene. Revisjonen bes legge fram prosjektplaner.  
 
 
 
Nesodden KU-5/17 
Kontrollutvalgets årsrapport 2016  
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget vedtar utvalgets årsrapport for 2016. 
 
Årsrapporten oversendes kommunestyret med innstilling: 
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering.  
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 31.01.2017: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 31.01.2017: 
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Kontrollutvalget vedtar utvalgets årsrapport for 2016. 
 
Årsrapporten oversendes kommunestyret med innstilling: 
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering.  
 
 
Nesodden KU-6/17 
Kontrollutvalgets strategi- og handlingsplan - reglementet 
 
Sekretariatets innstilling: 
Gjeldende strategi- og handlingsplan videreføres. 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 31.01.2017: 
Utvalget var enig om å be sekretæren legge fram et forslag til revisjon av 
kontrollutvalgets reglement. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 31.01.2017: 
Gjeldende strategi- og handlingsplan videreføres. 
 
 
Nesodden KU-7/17 
Orienteringssaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Orienteringssakene tas til orientering.  
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 31.01.2017: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 31.01.2017: 
Orienteringssakene tas til orientering.  
 
1. Kontrollutvalget  er ikke med på kommunens møtekalender for de politiske 
utvalgene på internett. Sekretæren ber kommunen om å rette opp dette.  
2. May-Liss Ananiassen pekte på at noen i formannskapet ikke hadde mottatt 
spørreundersøkelsen  i forvaltningsrevisjonsprosjektet om vedlikehold av kommunale 
bygg.  
3. Flere i utvalget  etterlyste godtgjørelsen som medlem av kontrollutvalget for 2016. 
Sekretæren sjekker dette. 



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 9/17  Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av sykehjem 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00092-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget godkjenner forslaget til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av 
kvalitet i sykehjemstilbudet 

Vedlegg: 
FDR 2017 NesoddenSykehjemProsjektplan.pdf 
SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalget vedtok den 31. januar d.å., jf. sak 4/17 formål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjon av kvalitet i sykehjemstilbudet. Diskusjonen berørte en del 
problemstillinger ut over sekretariatets forslag, jf. protokollen.  Revisjonen skriver at 
disse punktene er tatt med i prosjektplanen.  

Sekretariatet mener revisjonen har fulgt opp utvalgets bestilling gjennom den 
framlagte prosjektplanen.   

Revisjonen spurte sekretariatet om den kunne avholde oppstartmøte med 
administrasjonen før kontrollutvalget hadde vedtatt prosjektplanen. I tråd med vanlig 
praksis sa sekretariatet ja til dette, men med forbehold om at kontrollutvalget kan 
vedta endringer i revisjonens forslag.  

Ås, 11.03.2017 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 

Vedlegg: Brev fra Follo distriktsrevisjon av 6. mars 2017 vedr. forvaltningsrevisjon av 
  sykehjem - prosjektplan 



 

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. 43/2017  Ski, 6.3.2016 

 

 

FORVALTNINGSREVISJON AV SYKEHJEM – PROSJEKTPLAN  
 

1 Bestilling – formål og problemstillinger 

Nesodden kommunes kontrollutvalg bestilte 6.12.2016 forvaltningsrevisjon av Kvalitet i 

sykehjemstilbudet. "Formålet med prosjektet er å vurdere viktige aspekter ved kvaliteten i 

tilbudet til beboere ved sykehjemmet i Nesodden kommune" (kontrollutvalget 31.1.2017).   

 

Kontrollutvalgets bestilling inneholder tre problemstillinger:  

1. "Saksbehandles og iverksettes tjenester ved sykehjemmet i kommunen i samsvar med 

regelverk på området? 

2. Hva slags system har Nesodden kommune for å sikre at kvalitetsforskriftens krav oppfyl-

les? 

3. Er tjenesteutøvelsen i tråd med intensjonene i kvalitetsforskriften?" 

 

Revisor foreslår at problemstilling nr. 3 gis følgende formulering: 

3. Er tjenesteutførelsen i tråd med intensjonene i kvalitetsforskriften?
1
 

 

Kontrollutvalget berørte i sin diskusjon noen punkter: medisinering, bemanning om natten, 

samhandlingsreform og reinnleggelser, planer for å møte vekst i antall demente, velferdstek-

nologi og bruker-/pårørendeundersøkelse. Disse punktene er tatt med nedenfor.   

 

2 Presisering og avgrensning 

Revisor tar sikte på å besvare de tre problemstillingene, som går noe over i hverandre, slik:  

1. Saksbehandling og iverksetting av tjenester i forhold til regelverk: Nesodden kommunes 

tildeling av sykehjemsplass og andre tjenester vurderes opp mot nasjonalt regelverk, 

hovedsakelig helse- og omsorgstjenesteloven og forskrifter. System for å fatte enkeltved-

tak og andre beslutninger gjennomgås. Samhandling med Akershus Universitetssykehus 

(Ahus), herunder antall betaldøgn og reinnleggelser, står sentralt. Klager på tildeling gjen-

nomgås. Prosjektet handler om kvalitet i sykehjemstilbudet, men noen kvantitative 

aspekter (dekningsgrad) antas å ha interesse, bl.a. andel innbyggere 80 år og over som er 

beboere på institusjon og andel av institusjonsplasser i skjermet enhet for personer med 

demens (Kostra-statistikk).  

                                                 
1
 Utøve vil si å "ha som yrke, praktisere", mens utføre vil si å "gjøre", f.eks. "arbeidet utføres på dagen", ifølge 

Bokmålsordboka.  
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2. Kommunens system for å sikre kvalitetsforskriftens krav i sykehjemmet: Nesodden 

kommunes system – retningslinjer, prosedyrer (rutinebeskrivelser) og kvalitetssystem – 

for å ivareta grunnleggende behov hos personer som mottar pleie- og omsorgstjenester, 

gjennomgås, samt avviksrapportering/-oppfølging og klager på tjenesteutførelse.  

3. Tjenesteutførelse i forhold til intensjonene i kvalitetsforskriften: Etterleves nasjonalt og 

kommunalt regelverk i praksis på Nesoddtunet, sett fra et brukerperspektiv? Aspekter ved 

tjenestekvaliteten gjennomgås, bl.a. bemanning på natt, medisinering og bruk av velferds-

teknologi. Ferske brukerundersøkelser (inkludert pårørendeundersøkelser) gjennomgås, 

samt at revisor tar sikte på å intervjue et dusin pårørende (deres svar gjengis anonymisert).  

 

Omsorgsboliger, også kalt "sykehjem light", ligger utenfor temaet, men berøres der det tange-

rer sykehjem. Forvaltningsrevisjonens kontrollperiode er 2014–2016, men noe fremover-

skuing mot 2020 er naturlig. 

 

3 Metode og gjennomføring 

Kilder til revisjonskriterier er Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 

omsorgstjenesteloven, 2011), Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (kvalitetsfor-

skriften; 2003), Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (Helsedirektoratets veileder; 2004) og 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (2016), samt Nesod-

den kommunes styringsdokumenter.   

 

Datakilder er dokumenter (kommunedelplan, virksomhetsplan, opplæringsplan og samhand-

lingsavtale med Ahus m.m.), informanter (intervju), regnskap og statistikk.  

 

Revisor tar sikte på følgende fremdrift for prosjektet: 

 

Dato:  Aktivitet:  

6.12.2016: Nesodden kommunes kontrollutvalg bestilte forvaltningsrevisjonsprosjektet.    

31.1.2017: Kontrollutvalget vedtok formål og problemstillinger.  

1.3.2017: Oppstartsmøte med kommunalsjef for Helse og omsorg (kontaktperson), fagleder, 

fagsjef i tildelingsteam, virksomhetsleder for sykehjem, avdelingsledere, kjøkken-

sjef, samt rådgiver i stabsområde Organisasjons- og tjenesteutvikling.  

X.3.2017: Intervjuer med flere av ovennevnte, samt tillitsvalgt, brukerutvalg og brukere. 

21.3.2017: Kontrollutvalget vedtar prosjektplan.  

20.4.2017: Verifisering (kvalitetssikring) av revisjonsrapport med kommunalsjef.  

1.5.2017: Revisjonsrapport sendes rådmannen til uttalelse.  

10.5.2017: Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendes til Follo interkommunale 

kontrollutvalgssekretariat (FIKS).  

20.6.2017: Kontrollutvalget – presentasjon og behandling.  

 

 

 

Didrik Hjort         

avdelingsleder for forvaltningsrevisjon       



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 10/17  Prosjektplan for forvaltningsrevisjon om barn og 
ungdoms psykiske helse 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00093-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget godkjenner revisjonens prosjektplan for kommunens tilbud til barn og 
unge innenfor psykisk helse  

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalget vedtok den 31. januar d.å. formål og problemstillinger for en 
forvaltningsrevisjon av kommunens tilbud til barn og unge innenfor psykisk helse, jf. 
sak 4/17.  

I revisjonens forslag til prosjektplan som nå foreligger, blir problemstillingene 
konkretisert.  Kontrollutvalget ba om at omfanget av psykiske problemer blant 
ungdommen i Nesodden blir belyst og dette blir fulgt opp i prosjektplanen.  

Revisjonen planlegger å gjennomføre revisjonen i 2. halvår av 2017. 

Ås, 14.03.2017 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 

Vedlegg:  FDRs prosjektplan av 14.2.17 vedr. barn og ungdoms psykiske helse – 
      prosjektplan 



 

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 
 
 
btn@follodr.no, tlf. 6487 8616            J.nr. 46/2017  Ski, 14.2.2017 
 
 
 
Barn og ungdoms psykiske helse – prosjektplan  
 

1. Bestilling – formål og problemstillinger 
 
Nesodden kommunes kontrollutvalg har vedtatt formål og problemstillinger for en 
forvaltningsrevisjon av barn og ungdoms psykiske helse i 2017. Prosjektet s formål og 
problemstillinger ble vedtatt på kontrollutvalgets møte 31.01.2017 (sak 4/17). Utvalget ba 
Follo distriktsrevisjon IKS fremlegge forslag til prosjektplan.  
 
Kontrollutvalget vedtok følgende formål for prosjektet:  
"Vurdere om Nesodden kommunes tilbud til barn og unge innenfor psykisk helsearbeid er i 
tråd med sentrale og lokale myndighetskrav ." 
 
Kontrollutvalgets bestilling inneholder tre problemstillinger: 
  
1) "Hvilke tiltak er iverksatt for å ivareta helsefremmende og forebyggende arbeid? Er 

kapasitet og kompetanse tilpasset behovene? 
 

2) Hvilket samarbeid er etablert mellom ulike enheter med ansvar for psykisk helsearbeid for 
unge? Hvordan legger helsestasjonen og skolehelsetjenesten til rette for et tverrfaglig 
samarbeid? 
 

3) Hvordan ivaretar kommunen krav til utforming og oppfølging av individuell plan?" 
 

2. Foreløpig analyse 
 
Revisjonen har gjort en foreløpig analyse av problemstillingene, som gir en indikasjon på hva 
forvaltningsprosjektet vil omhandle. Sosial- og helsedirektoratet sier følgende om 
kommunens oppgaver i psykisk helsearbeid for barn og unge1: 
 

"Psykisk helsearbeid for barn og unge er et ansvar for kommunen som helhet. Det 
involverer alle kommunale tjenester som er i kontakt med barn og unge. Et godt 
psykisk helsearbeid innebærer en helhetlig tenkning og et bredt spekter av tiltak i 

                                                 
1 Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene. Veileder IS-1405, Sosial- og helsedirektoratet, side 11. 
 



 
2 

kommunene, på tvers av de tradisjonelle sektorgrensene. For å få dette til er det 
forebyggende arbeidet i skoler, barnehager og andre oppvekstarenaer særlig sentralt." 

 
Samlet spenner problemstillingene over et bredt felt. Undersøkelsen berører generell 
forebygging som fokuserer på et godt oppvekstmiljø og er rettet mot alle unge, unge som har 
en forhøyet risiko for å utvikle problemer, samt de som har klare tegn på problemer. 
 
Sentrale spørsmål som kan være aktuelt å belyse, er:  
 
Problemstilling 1: 
 Kommunens oversikt over helsetilstanden og faktorer som kan virke inn på psykisk helse 

til barn og ungdom i Nesodden.  
 Omfanget av psykiske problemer blant ungdommen i Nesodden. 
 Overordnede kommunale planer for fagområdet. 
 Hvilke tilbud har kommunen til målgruppen. 
 Kapasitet t og tilgang på nødvendig kompetanse. 

 
Problemstilling 2: 
 Organisering og forankring av fagområdet. Hvem har ansvar for målgruppen? 
 Samhandling mellom ulike tjenester i og utenfor kommunen. Hvilke rutiner er etablert? 
 Hvordan følges barn og unge med psykiske helsebelastninger opp? 
 
Bestillingen ber spesielt om en vurdering av hvordan helsestasjonen og skolehelsetjenesten 
legger til rette for et tverrfaglig samarbeid. Nesodden kommune har dessuten et 
organisasjonsledd som er benevnt "psykisk helsetjeneste for barn unge" under virksomhet 
barn, unge og familie. Denne bør inngå i vurderingen. 
 
Problemstilling 3: 
 Hvilke rutiner har kommunen for arbeidet med individuell plan? 
 I hvilken grad tilbys individuell plan for målgruppen? 
 Hvilken oppfølging gis brukeren? 
 

3. Kilder til revisjonskriterier 
 
Revisjonskriteriene utledes av lov- og regelverk for psykisk helse for barn og unge samt 
eventuelle retningslinjer fra kommunen, herunder: 
 
 LOV 2011-06-24 nr. 29: Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 
 LOV 2011-06-24 nr. 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- 

og omsorgstjenesteloven). 
 FOR 2012-06-28 nr. 692: Forskrift om oversikt over folkehelsen. 
 FOR 2003 -04-03 nr. 450: Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende 

arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 
 FOR-2011-12-16-1256 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og 

koordinator. 
 Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene. Veileder IS- 1405, Sosial- og 

helsedirektoratet. 
 Planer og retningslinjer for Nesodden kommune. 
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4. Metode og gjennomføring 

 
Metoden i prosjektet blir: 
 Dokumentanalyse av aktuelle planer, rutinebeskrivelser, avtaler mv. med relevans for 

formålet. Bruk av relevant KOSTRA-statistikk fra Statistisk sentralbyrå. 
 Intervju med ansatte i kommunen. 
 
Tentativ fremdriftsplan for prosjektet: 
 
Dato:  Milepæl:  
1. kvartal 2017.  Prosjektplan vedtas i kontrollutvalget. 
2. kvartal 2017  Oppstartsbrev sendes rådmannen. 

 Oppstartsmøte med rådmannens kontaktperson for prosjektet. 
3. kvartal 2017.  Faktainnsamling. 

 Verifisering. 

4. kvartal 2017  Revisjonsrapport sendes rådmannen til uttalelse. 
 Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendes til 

kontrollutvalget i Nesodden kommune ved FIKS. 
 
Med vennlig hilsen 
Follo distriktsrevisjon IKS 
 
 

 
Bjørn Tore Nedregård        
Forvaltningsrevisor 
Prosjektleder     



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 11/17  Orienteringssaker 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00096-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 

1. Aktivitetsplanen per mars 2017
2. Kopi av Skatteetatens brev av 15.2.17 til kommunestyret, vedr. Kontrollrapport

2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Nesodden kommune
3. Utdrag av kommunestyrets protokoll fra 1.2.17 vedr. sak 2/17 Vedlikehold av

kommunale bygg - forvaltningsrevisjon

Muntlig rapport fra deltakerne: 
1. NKRFs kontrollutvalgskonferanse 1. og 2. februar 2017
2. Møtet med Follo landbrukskontor 7. februar 2017

Ås, 13.03.2017 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN KOMMUNE 

   AKTIVITETSPLAN PR MARS 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 

 

 

2 Aktivitetsplan  Januar  FIKS Rullerende og ajourføres foran hvert møte  

 Utvalgets strategi/handlingsplan  FIKS Rulleres   KU 31.1.17  

3 Møteplan 2016   FIKS 31.1              5.9 
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  

 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   

 

 

2. Pr. 31.10.17 (perioden 01.05.17- 31.10.17) November  FDR KU 5.12.17   

      

6 Overordnet revisjonsstrategi 2016   FDR KU 5.9.17  
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Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

 

 Revisjonens engasjementsbrev Desember FDR   

 Erklæringer fra revisor uavh - utdanning Høst  FDR KU 31.1.17  

      

7 Forvaltningsrevisjon 2016     

 Vedlikehold av kommunale bygg  FDR KU 6.12.16  KST 

 Kommunens møte med publikum  FDR KU 18.10.16  KST 9.11.16  

8 Forvaltningsrevisjon 2017      

 Barn og ungdoms psykiske helse   Prosjektplan KU 210317   

 Kvalitet i sykehjemstilbudet   Prosjektplan KU 210317.   

9 Oppfølging av KS-vedtak om rapporter: Rådm. frist:    

 Vedlikehold av kommunale bygg     

 Kommunens barnehagearbeid 3.2.17  Purret 7.3.17   

 Kommunens møte med publikum 9.5.17    

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     
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