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Sak 1/17  Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 6. desember 2016 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00036-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 6. desember 2016 godkjennes. 

16-00046-19 Protokoll Nesodden kontrollutvalg 06.12 211082_205320_0.docx

SAKSUTREDNING: 
Sekretæren sendte den 7. desember via e-post et forslag til protokoll til utvalgets 
medlemmer og frammøtte varamedlemmer. I tillegg ble den sendt til ordfører for 
sitatsjekk.  Ingen merknader framkom.  

Ås, 24.01.2017 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 

Vedlegg:  Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 6. desember 2016 



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: 06.12.2016 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), May Lissbeth Ananiassen (R) 

Møtende varamedlemmer: 
Petter Moen (Ap), Anette Løes Hokholt Wiik (H) 

Forfall:  
Sidsel Tjernshaugen(Ap), Jørn Bertelsen (H) 

Fra sekretariatet: 
Jan T. Løkken  

Fra kommunestyret: 
Ordfører Nina Sandberg 

Fra Follo distriktsrevisjon IKS: 
Forvaltningsrevisor Even Tveter 
Avdelingsleder Didrik Hjort 

Diverse merknader: 

Møteprotokoll godkjent 31.01.2017 
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Nesodden KU-48/16 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 18. oktober 2016 
 
Sekretariatets innstilling: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 18. oktober 2016 godkjennes.  
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 06.12.2016: 
 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 06.12.2016: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 18. oktober 2016 godkjennes.  
 
 
 
 
 

Nesodden KU-49/16 
Forvaltningsrevisjonsrapport om vedlikehold av kommunale bygg 
 
Sekretariatets innstilling: 
Rapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 
 
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. 

e)   For å unngå verdiforringelse av kommunens bygningsmasse, er det nødvendig 
å høyne årlig vedlikeholdsbudsjett. 

 
Rådmannen bes følge opp revisjonen  anbefalinger og melde tilbake til 
kontrollutvalget om oppfølgingen innen tolv måneder.  
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 06.12.2016: 
Even Tveter presenterte hovedpunktene i rapporten. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 06.12.2016: 
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Rapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 
 
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. 

e)   For å unngå verdiforringelse av kommunens bygningsmasse, er det nødvendig 
å høyne årlig vedlikeholdsbudsjett. 

 
Rådmannen bes følge opp revisjonen  anbefalinger og melde tilbake til 
kontrollutvalget om oppfølgingen innen tolv måneder.  
[Lagre]  

 
Nesodden KU-50/16 
Høy turn-over i to avdelinger 
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling.  
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 06.12.2016: 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 06.12.2016: 
Behandlingen av saken ble enstemmig vedtatt lukket i medhold av KL § 31 2), jf. fvl. 
§ 13. 
 
Arne Maus redegjorde for sine undersøkelser etter forrige kontrollutvalgsmøte: 
Ni tidligere ansatte ved Håkonsletta hadde klaget til fylkesmannen, men saken var 
henlagt. En arbeidsmiljøundersøkelse ved Håkonsletta i oktober d.å. viser at 
arbeidsmiljøet ved institusjonen er godt. Arne Maus foreslo at saken lukkes fra 
kontrollutvalgets side, jf. vedtaket i saken 
 
Votering: 
Forslaget til Arne Maus ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 06.12.2016: 
Etter redegjørelsen fra utvalgslederen finner utvalget at det ikke er grunnlag for å ta 
saken opp til videre behandling.  
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Nesodden KU-51/16 
Ansvar for veilys 
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 06.12.2016: 
Arne Maus mente det er uklart hvem som eier lysstolpene i private veier. Han bor 
selv i nærheten av en slik vei og kommunen har ikke svart ikke på henvendelser om 
saken.  
Ordføreren orienterte om en interpellasjon fra SV om saken i kommunestyret i vår. 
Hun viste også til at det er i gang en dialog mellom kommunen og Velforbundet om 
saken. 
Anette I.K. Wiik viste til et referat fra et møte mellom kommunen og Velforbundet av 
1.12.2014. Der ble det bl.a. konkludert med: «3. Vedrørende vedlikehold av veilys 
videreføres dagens praksis inntil arbeidsgruppa – ref.punkt 5 - har kommet med sine 
konklusjoner og anbefalinger.»  
Arne Maus foreslo at utvalget tar saken til orientering. 
 
Votering: 
Forslaget til Arne Maus ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 06.12.2016: 
Saken tas til orientering.. 
 
 
 

Nesodden KU-52/16 
Brev fra styreleder i Ellingstad barnehage AS 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget kan ikke se at det er kommet fram ny informasjon i klagene fra 
styrelederen i Ellingstad barnehage som tilsier at saken tas opp til behandling i 
kontrollutvalget.  Saken avvises.  
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 06.12.2016: 
Styreleder Arne Kjensli i Ellingstad barnehage AS fikk redegjøre for sine klager.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 06.12.2016: 
Kontrollutvalget kan ikke se at det er kommet fram ny informasjon i klagene fra 
styrelederen i Ellingstad barnehage som tilsier at saken tas opp til behandling i 
kontrollutvalget.  Saken avvises.  
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Nesodden KU-53/16 
Tema for forvaltningsrevisjon 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken ble lagt fram uten innstilling 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 06.12.2016: 
«Barn og ungdoms psykiske helse» og «Kvalitet i sykehjemstilbudet» 
 
Votering: 
Forslagene ble enstemmig vedtatt.  
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 06.12.2016: 
Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2017: 

- Barn og ungdoms psykiske helse 
- Kvalitet i sykehjemstilbudet 

_ 
Sekretariatet bes legge fram forslag til mål og problemstillinger for prosjektene.  
 
 

Nesodden KU-54/16 
Revisjonens rapport per 31.10 2016  
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport per 31.10 2016 til orientering. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 06.12.2016: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 06.12.2016: 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport per 31.10 2016 til orientering. 
 
[Lagre]  

Nesodden KU-55/16 
Utvalgets strategi- og handlingsplan 
 
Sekretariatets innstilling: 
Gjeldende strategi- og handlingsplan videreføres. 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 06.12.2016: 
Pga. forfall fra to av de faste medlemmene, ble saken foreslått utsatt. 
 
Votering: 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
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Nesodden kontrollutvalgs vedtak 06.12.2016: 
Saken utsettes.  
 
 

Nesodden KU-56/16 
Møte med Follo landbrukskontor 
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken ble lagt fram uten innstilling. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 06.12.2016: 
Arne Maus sa seg villig til å delta i møtet. 
 
Votering: 
Forsalget ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 06.12.2016: 
Arne Maus deltar på vegne av utvalget  i møtet med Follo landbrukskontor 7. februar 
2017.  
 
 

Nesodden KU-57/16 
Utvalgets deltakelse på konferanser i 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs konferanse 1. og 2. februar 
2017 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 06.12.2016: 
Sekretæren spør medlemmene som hadde forfall til møtet om de vil delta på en av 
konferansene. 
 
Votering: 
Vedtaket nedenfor ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 06.12.2016: 
Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på: 
1.  NKRFs konferanse 1. og 2. februar 2017: 
Arne Todok Eriksen 
May Lissbeth Ananiassen 
2. FKTs konferanse 7. og 8. juni 2017: 
Arne Maus 
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Nesodden KU-58/16 

Kontrollutvalgets møter i 2017  
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalgets møter i 2017 med møtestart kl 17.15: 
31.1 
21.3 
2.5 
20.6 
5.9 
24.10 
26.10 Faglig forum 
5.12 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 06.12.2016: 
 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 06.12.2016: 
 
Kontrollutvalgets møter i 2017 med møtestart kl 17.15: 
31.1 
21.3 
2.5 
20.6 
5.9 
24.10 
26.10 Faglig forum 
5.12 
 
 

Nesodden KU-59/16 
Orienteringssaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 06.12.2016: 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 06.12.2016: 
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  Sak 2/17 Forespørsel vedr kommunens ansvar ved framføring av kyststi

 Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00041-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 

SAKSUTREDNING: 

Per Egil Andersen retter i brev av 10. januar d.å. en forespørsel om kontrollutvalgets 
vurdering av kommune-administrasjonens håndtering av framføring av kyststi på 
hans eiendom Smedstua.  

Vi har bedt om rådmannens uttalelse i saken og håper den vil foreligge til møtet. 

Ås, 24.01.2017 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 

Vedlegg: Brev av 10.1.17 fra Per Egil Andersen vedr. forespørsel om 
kontrollutvalgets vurdering av Nesodden kommunens administrasjons håndtering av 
kyststi framføring på min eiendom Smedstua.  



















































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 3/17  Erklæringer fra revisor 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00038-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

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.  
Jnr 5-2017 Egenerklæring påse-ansvar.pdf, Jnr 4-2017 Uavhengighetserklæring 
Nesodden.pdf 
SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalget skal løpende påse at revisjonsarbeidet foregår på en betryggende 
måte, jf. kontrollutvalgsforskriften § 6. Utvalget har etablert ordninger for at dette 
ansvaret skal ivaretas, jf. utvalgssak 36/11. 
Erklæringene som oppdragsansvarlig revisor nå legger fram, inngår i dette påse-
ansvaret. 

1) Revisors egenvurdering av uavhengighet.
I henhold til Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v, § 15, 1. ledd,
skal ”oppdragsansvarlig (skal) revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig
egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget”.
I tråd med denne bestemmelsen følger oppdragsansvarlig revisor i Follo
Distriktsrevisjon Steinar Neby’s egenvurdering datert 5. januar 2017 som vedlegg.
Vi forutsetter at revisjonssjefen har innhentet tilsvarende egenvurderinger fra sine
revisorer.

2) Krav til utdanning og praksis
Forskriften om revisjon i kommuner § 11 krever at oppdragsansvarlig
regnskapsrevisor skal oppfylle Finanstilsynets krav til registrert og statsautorisert
revisor. Vedlagte utskrift fra Finanstilsynets konsesjonsregister viser at Steinar Neby
er statsautorisert revisor. Kravet til oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor er minimum
tre års utdannelse fra universitet/høyskole. Steinar Neby er oppdragsansvarlig
revisor for alle revisjonsoppdrag utført av FDR, dvs. både regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon.
Revisjonsforskriften i kommuner § 12 om krav til vandel for oppdragsansvarlig revisor
skal dokumenteres ved en vandelsattest. Oppdragsansvarlig revisor avgir en
egenerklæring om sin vandel og viser til at denne er kontrollert av Finanstilsynet i
forbindelse med godkjenningen. I følge departementets merknader til § 12, jf.
rundskriv H-15/04, er ytterligere kontroll normalt ikke nødvendig.
I vedlagte brev av 5. januar 2017 følger egenerklæring og dokumentasjon fra
Revisjonssjef Steinar Neby på overnevnte områder.
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Vi merker oss også at revisjonssjefen bekrefter at det er stilt nødvendig sikkerhet for 
mulig ansvar. 
 
Ås, 24.01.2016 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
Vedlegg: 

1. Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet av 5. januar 2017 
2. Oppdragsansvarlig revisors erklæring i forhold til kontrollutvalgets påse-ansvar 

med revisjonen i brev av 5. januar 2017 
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Sak 4/17 Mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon i 2017 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00033-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget slutter seg til forslagene til formål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonene. Revisjonen bes legge fram prosjektplaner.  

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalget vedtok 6. desember 2016, jf. sak 53/16, tema for forvaltningsrevisjon 
i 2017: 

- Barn og ungdoms psykiske helse
- Kvalitet i sykehjemstilbudet.

Sekretariatet ble bedt om å legge fram forslag til mål og problemstillinger for 
prosjektene. 

1. Barn og ungdoms psykiske helse

I kommunens plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 framheves «Ensomhet blant 
ungdom og manglende virkemidler overfor utagerende elever» som en risiko.  
Kontrollutvalgene i Oppegård og Ski har gjennomført forvaltningsrevisjon med 
samme tema i henholdsvis 2013 og 2016. Forslaget nedenfor bygger på de to 
rapportene. Vi foreslår følgende formål og problemstillinger for revisjonen i 
Nesodden: 

Formål: 
Vurdere om Nesodden kommunes tilbud til barn og unge innenfor psykisk 
helsearbeid er i tråd med sentrale og lokale myndighetskrav. 

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?
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3.   Hvordan ivaretar kommunen krav til utforming og oppfølging av individuell plan? 
 
Rapportene for Oppegård og Ski kan leses på FIKS sine internettsider.  
 
2. Kvalitet i sykehjemstilbudet.  
 
I planen for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 pekes det på at pleie og omsorg er et 
stort og voksende tjenesteområde.  
 
Nesoddtunet bo- og servicesenter er Nesoddens sykehjem. Tidligere var det bo- og 
servicetjeneste her også, men nå er det mest sykehjem med tilbud som: Korttid-, 
rehabiliterings-, avlastnings- og langtidsopphold. Sykehjemmet består av tre bygg og 
har tatt i bruk 116 sengeplasser.  
 
Forskriften om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene med veilederen som er 
utarbeidet, har som formål å bidra til å sikre at personer som mottar pleie- og 
omsorgstjenester etter Helse- og omsorgsloven får ivaretatt sine grunnleggende 
behov med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og 
livsførsel.  Forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring i disse tjenestene skal bidra 
til faglig forsvarlige tjenester, kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. De to 
forskriftene utgjør viktige revisjonskriteria ved vurderingen av kvaliteten på tilbudet i 
sykehjem. I tillegg kommer eventuelt lokalt gitte retningslinjer. 
 
Vi foreslår følgende formål og problemstillinger:  
 
Formål: 
Formålet med prosjektet er å  vurdere  viktige aspekter ved kvaliteten i tilbudet til 
beboere ved sykehjemmet i Nesodden kommune.  
 
 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 
oppfylles? 
 
3.   Er tjenesteutøvelsen i tråd med intensjonene i kvalitetsforskriften? 
 
Foruten å undersøke om systemene for kvalitetssikring fungerer, bør prosjektet se på 
hvordan brukerne opplever kvaliteten.   
 
Frogn, Oppegård, Ski og Vestby har tidligere hatt forvaltningsrevisjoner med dette 
temaet. Se Follofiks.no.  
 
 
Ås, 24.01.2017  
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
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Sak 5/17  Kontrollutvalgets årsrapport 2016 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00032-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 
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1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 

 
Kommuneloven § 77 

  
Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 
25. september 1992 nr. 107 i § 77 om Kontrollutvalget. Kommunal- og 
regionaldepartementet har med hjemmel i kommunelovens § 77 nr. 11 vedtatt 
forskrifter om kontrollutvalg som trådte i kraft fra 1. juli 2004. Jf. rundskriv H-15/04. 
 
For at kommunestyret skal være orientert om kontrollutvalgets arbeid blir det hvert år 
utarbeidet en årsmelding som framlegges for kommunestyret. Meldingen tar for seg de 
oppgaver kontrollutvalget er pålagt i henhold til forskriften og hvordan utvalget har løst 
sine oppgaver. 
 
1.2  Kontrollutvalgsforskriftens bestemmelser om utvalgs oppgaver  

I forskriftens § 4, 1. ledd, er kontrollutvalgets ansvar og oppgaver definert:  

" Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale 
eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller 
fylkestinget, herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig 
revisjonsordning.” 

 
Forskriftens § 5, 1.ledd, om kontrollutvalg sikrer at utvalget kan innhente alle 
nødvendige opplysninger: 

”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. For kontrollutvalgets medlemmer og dets sekretariat gjelder 
forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om taushetsplikt, jf. 
forvaltningsloven § 13 mv.” 

Kontrollutvalgets viktigste oppgaver: 

- 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. Jf. § 6. Regnskapsrevisjon  

 

- påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 
forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel. Jf. § 9, 1. ledd. 
Forvaltningsrevisjon  

 

- påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens 
interesser i selskaper m.m. Jf. § 13. Selskapskontroll  

 

- Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen 
skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå 
avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget.  Jf. § 16, 
1.ledd. Valg av revisjonsordning.  
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2. KONTROLLUTVALGET I 2016 

 
 Kontrollutvalget i Nesodden har 5 medlemmer, og har i 2016 bestått av følgende:  
 
Medlemmer: 
Arne Maus, leder (SV)      
Jørn Bertelsen, nestleder (H) 
Sidsel Tjernshaugen (A) 
Arne Todok Eriksen (MDG) 
May Lissbeth Ananiassen (R) 
 
Varamedlemmer: 
For SV:   Sonja Arisland fram til 9.11.16 /Ellen Jakobsen fra 9.11.16 
For A:    1. Petter Moen 

    2.Øyvind Brekke 
For H:    1. Harald Tronvik 

     2.Anette Løes Hokholt Wiik 
For MDG: Bendik Fjeldstad 
For R: Øystein Tellef Hansen 
   
På grunn av forfall deltok varamedlemmet Anette Løes Hokholt Wiik i to møter og  
Harald Trovik og Petter Moen i et møte hver. 
 
Kontrollutvalget hadde i 2016 til sammen 7 møter og behandlet 59 nummererte saker.  
 
 
Hele utvalget deltok under FIKS sin oppstartkonferanse for de nye kontrollutvalgene i 
Follo. Konferansen ble holdt 14. og 15. januar i Strømstad.  
 
Arne Todok Eriksen, May Lissbeth Ananiassen og Sidsel Tjernshaugen deltok i 
NKRFs kontrollutvalgskonferanse  3. og 4. februar 
 
Kontrollutvalget er medlem av Forum for kontroll og tilsyn (FKT) fra 2013. Arne Maus 
deltok i FKTs fagkonferanse og årsmøte 3. og 4. juni.  
 
Foruten lov og forskrift, styres kontrollutvalgets arbeid av Reglement for 
kontrollutvalget, vedtatt av kommunestyret 14. april 2011. Reglementet gir blant annet 
en oversikt over reglene for utvalgets sammensetning, oppgaver, 
saksbehandlingsregler og sekretærfunksjonen.  
 
Den alminnelige bestemmelsen om møteoffentlighet i kommuneloven § 31 gjelder for 
kontrollutvalget.  
 
Offentlighetsloven og særlover regulerer innbyggernes rett til innsyn i forvaltningens 
dokumenter og disse skal være offentlige så langt det ikke er gjort unntak i lov eller i 
medhold av lov. FIKS har ansvaret for journalføringen av post til og fra kontrollutvalget 
og for utvalgets arkiv. 
 
Kontrollutvalget har vedtatt en strategi- og handlingsplan for sitt arbeid med hovedmål, 
delmål og hvordan utvalget vil løse oppgavene. Planen skal fornyes en gang per år, 
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sist gang 1. september 2015. I tillegg har utvalget en aktivitetsplan som rulleres 
mellom hvert møte og som gir oversikt over pågående saker og er et årshjul for 
utvalgets arbeid. 
 
Fra høsten 2014 gikk utvalget over til papirløs saksbehandling.  Innkallinger og 
sakspapirer sendes utvalget sendes utvalget via e-post og medlemmene lagrer disse 
på ipader som er stilt til disposisjon fra kommunen.     
 
Kontrollutvalget har egne sider på kommunens internettsider. Utvalgets møter med 
innkallinger, sakspapirer og vedtatte protokoller legges fortløpende ut på disse sidene.  
Disse dokumentene legges også ut på FIKS sine internettsider. Det samme gjelder 
forvaltningsrevisjonsrapporter som er behandlet av utvalget. 
 

3.   SEKRETARIAT  

I kontrollutvalgsforskriften § 20 om Sekretariat heter det at Kommunestyret skal sørge 
for at kontrollutvalget har tilfredsstillende sekretariatsbistand. Sekretariatsfunksjonen 
kan verken legges til kommunens administrasjon eller til den som utfører 
revisjonsoppgaver for kommunen.  

Forskriftens krav er ivaretatt ved at det er etablert et interkommunalt samarbeid om 
sekretariatet. Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) har alle syv Follo-
kommuner som deltakere. 

Sekretariatet har ansvaret for forberedelse og oppfølging av kontrollutvalgsmøtene. I 
tillegg har FIKS ansvaret for selskapskontrollen på vegne av deltakerkommunene. 

Ås er vertskommune for sekretariatet. Samarbeidet er hjemlet i kommunelovens § 27. 
Øivind Stenbek utgjør sammen med de øvrige lederne av kontrollutvalgene i Follo 
styret for FIKS og styret har ansvaret for driften av sekretariatet. Det enkelte 
kontrollutvalg fastsetter for øvrig sekretariatets arbeidsoppgaver.  
 
 Daglig leder Jan T. Løkken i FIKS har i 2016 vært utvalgets sekretær.  
 
4.   BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2015 

Kontrollutvalgsforskriften § 18 slår fast at det er kontrollutvalget som skal innstille om 
budsjett for kontroll og tilsyn i kommunen. Utvalget avga innstilling overfor 
kommunestyret om budsjettet for 2016 for revisjonen, sekretariatet og egne utgifter i 
sitt møte den 1. september. 
 

Budsjett for kontroll og tilsyn de tre siste årene og 2017:  

 

 2014 2015 2016 2017 

Follo 

distriktsrevisjon 

1 161 000 1 168 000 1 276 000 1 309 000 

FIKS 227 000 237 000 252 000 253 000 

Utvalgets egne 

utgifter 

150 001 160 000 160 000 145 000 

Sum utgifter 1538 001 1 565 000 1 688 000 1 707 000 
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5. UTVALGETS ARBEIDSOPPGAVER I 2015 

5.1    Tilsyn med revisjonen 
 
Kontrollutvalget skal i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 4 påse at kommunen har 
en forsvarlig revisjonsordning og blant annet påse at kommunens regnskaper blir 
revidert på en betryggende måte, jf. § 6.  
 
Follo distriktsrevisjon IKS (FDR) utfører regnskapsrevisjonen og 
forvaltningsrevisjonen. FDR er etablert ved avtale om felles revisjonsordning mellom 
kommunene Enebakk, Nesodden, Ski og Ås. Hjemmelen for interkommunal 
revisjonsordning er i kommunelovens § 78.  FDR hadde pr. 1. september 6,5  årsverk 
hvorav ca 2,75 årsverk er avsatt til forvaltningsrevisjon.  FDRs inntekter baserer seg i 
hovedsak på refusjoner fra kommunene. Selskapets budsjett er bygd på selvkost-
prinsippet. Kontrollutvalget sluttet seg i møtet den 6. september til et forslag fra FDR 
om å fusjonere selskapet med Østfold kommunerevisjon IKS. Begrunnelsen for 
forslaget var blant annet at en sammenslåing vil gi større revisjonsfaglig kompetanse 
og kapasitet og mindre sårbarhet ved avgang og sykefravær. Kommunestyret vedtok 
kontrollutvalgets innstilling den 28. september. Planen var å opprette det nye 
selskapet fra 1. januar 2017 med navnet «Østfold Follo Kommunerevisjon IKS 
 
Kommuneloven bestemmer at kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper 
blir revidert på en betryggende måte og påse at det føres kontroll med den 
forvaltningen. Kontrollutvalget konkluderte den 30. januar 2013, jf. sak 06/13, med at 
de etablerte ordningene for å ivareta påse-ansvaret overfor revisor var tilfredsstillende.  
  
Revisjonen har deltatt i alle møtene i utvalget og rapportert fortløpende om sitt arbeid. 
Hovedrevisor for Nesodden var Pavel Makarov.  
Kontrollutvalget behandlet den 6. september revisjonens overordnede 
revisjonsstrategi for revisjonsåret 2016 og tok strategien til orientering.  
Revisjonen har også lagt fram en hel- og halvårsrapport (følger revisjonsåret) om sitt 
arbeid med regnskapsrevisjon for utvalget..  
 
5.2  Kommunens årsregnskap  

Som kontrollorgan på vegne av kommunestyret skal kontrollutvalget behandle 
kommunens regnskaper og på grunnlag av regnskapene, årsmeldingen og 
revisjonsberetningen, avgi uttalelse til kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal legges 
fram for formannskapet og følge saken videre til kommunestyret.  

Kontrollutvalget ga i sitt vedtak i møtet den 11. mai, jf. sak 21/16 uttalelse til 
kommunestyret om kommunens årsregnskap for 2015: 

 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen 
fra Follo distriktsrevisjon datert 1. april 2016 og rådmannens årsberetning.  
 
Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten forbehold eller 
presiseringer. 
 
Kontrollutvalget vil likevel vise til sitt vedtak i sak 22/16 hvor utvalget uttaler: 
Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens to framlagte punkter: 
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1. Revisjonen anbefaler at kommunen skiller klarer mellom årsberetning, med 
pliktig informasjon og annen informasjon i sin årsrapport. Årsregnskapet skal 
avlegges som et selvstendig dokument. 

2. Kommunen bes kvalitetssikre beregningene for rapportering av antall årsverk 
ytterligere.  

   Kommunen har allerede uttalt at den vil rette seg etter dette framover. 
 
Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Nesodden kommunes 
årsregnskap for 2015. 
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for 
Nesodden kommune for 2015. 

 
Kommunestyret godkjente regnskapet i sitt møte den 15. juni 2015.  
 
Kontrollutvalget er pliktig til å påse at skriftlige påpekninger fra revisor blir fulgt opp, jf. 
Kontrollutvalgsforskriften § 8. Bestemmelsen om revisors plikt på dette området finnes 
i Revisjonsforskriften for kommuner § 4. Utvalget behandlet revisjonsbrev nr. 1den 11. 
mai og vedtok å slutte seg til revisjonens anbefalinger, jf. uttalelsen om kommunens 
årsregnskap for 2015 ovenfor.   
 

5.3. Tilsyn med forvaltningen 

I henhold til kontrollutvalgsforskriftens § 4 skal kontrollutvalget, på vegne av 
kommunestyret, stå for et løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. Med 
forvaltningen menes hele administrasjonen og alle virksomheter i kommunen og alle 
råd og utvalg med unntak av kommunestyret selv.  Utvalget rapporter direkte til 
kommunestyret.    
Kontrollutvalget behandlet 17. mars FDRs årsrapport for forvaltningsrevisjon for 2014.  
 
Forvaltningsrevisjon 

Forvaltningsrevisjonen spiller en viktig rolle i dette tilsynet. Det har blitt ivaretatt ved at 
revisjonen gjennomfører prosjekter etter oppdrag fra kontrollutvalget som definerer 
mål og problemstillinger for prosjektene og godkjenner revisjonens forslag til 
prosjektplan for hvert prosjekt.  

Kontrollutvalgets arbeid baserte seg på en plan for forvaltningsrevisjon vedtatt av 
kommunestyret for perioden 2013 – 2016. 

 
Distriktsrevisjonen la fram følgende forvaltningsrevisjonsrapporter i 2016: 
. 

Rapporten om kommunens møte med publikum ble lagt fram for kontrollutvalget 18. 
oktober. Funn i rapporten, bl.a.: Forbrukerrådets test i 2016 ga kommunens 
informasjonstjeneste toppscore. Medarbeiderne i de to virksomhetene som ble 
undersøkt, Forebyggende og behandlende tjenester for voksne og Plan, bygg og 
geodata, får betydelig opplæring om kommunens mål og rutiner. Oppdateringen av 
rutinebeskrivelser m.v. synes å henge noe etter i de to virksomhetene. Kommunen har 
et omfattende system for kontroll og oppfølging av service og tjenestekvalitet. 
Kontrollutvalget innstilte overfor kommunestyret om at rådmannen bes følge opp 
revisjonens anbefalinger. I tillegg bør rådmannen styrke bemanningen i 
plan/kart/geodata. Kommunestyret sluttet seg den 9. november til kontrollutvalgets 
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innstilling. I tillegg ble det føyd til: «Det taes ut statistikk som legges inn i 
tertialrapportene for å belyse manglende svar og for sene svar.»  
 

Rapporten om Vedlikehold av kommunale bygg ble behandlet av kontrollutvalget 6. 
desember. Rapporten pekte bl.a. på at kommune har tydeliggjort rollene som eier, 
forvalter og bruker av eiendommene.  Kommunens overordnete mål og strategi for 
forvaltningen er utilstrekkelig.  Virksomhet Eiendom anslo at vedlikeholdsetterslepet 
var ca 150 mill.kr. i 2016. revisjonen anbefalte bl.a. at det inngås brukeravtaler. 
Rapportering av bygningsvedlikehold til politisk nivå bør styrkes.  Saken ble oversendt 
kommunestyret med innstilling om at rådmannen bes følge opp anbefalingene. 
Kommunestyret vil trolig behandle saken i begynnelsen av 2017.  
 
Oppfølging av anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporter.  
 
Kontrollutvalgsforskriften § 12 pålegger kontrollutvalget ansvaret for å påse at 
kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om 
forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Utvalget skal også gi rapport til kommunestyret om 
hvordan kommunestyrets vedtak er fulgt opp.  
 
Kommunestyret behandlet 3. mars 2017 kontrollutvalgets innstilling om rapporten om 
Samhandlingsreformen avgitt 17. juni 2016. I kommunestyrets møte den 20. april la 
rådmannen fram sin rapport om oppfølgingen av rapporten.  Kommunestyret tok 
oppfølgingen til orientering. Under kontrollutvalgets behandling av saken 6. september 
ble det pekt på at rådmannens framlegg var i strid med kommunestyrets tidligere 
vedtak om at rådmannen skulle rapportere tilbake til kontrollutvalget. Kontrollutvalget 
vedtok å ta kommunestyrets vedtak i saken til etterretning. Saksutskriften med 
kontrollutvalgets behandling ble sendt ordføreren til orientering. 
 
 
Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 
 
Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 10 at kontrollutvalget minst en gang i 
valgperioden – og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert 
– skal utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal 
baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og 
vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for 
forvaltningsrevisjonsprosjekter på de ulike sektorer.  
 
Arbeidet med overordnet analyse for forvaltningsrevisjon ble utført av Follo 
distriktsrevisjon og revisjonens analyse ble drøftet av kontrollutvalget i møtene den 11. 
mai og 21. juni.  På grunnlag av de risikoområder som ble trukket fram i diskusjonen, 
utarbeidet sekretariatet et forslag til Plan for forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020 som 
ble behandlet av utvalget den 6. september. Kommunestyret godkjente utvalgets 
forslag den 28. september. 
 
5.4 Selskapskontrollen 
 
Det følger av § 80 i Kommuneloven at kun heleide kommunale/fylkeskommune 
aksjeselskap, interkommunale selskap og samarbeid etter Kommuneloven § 27 som 
er egen juridisk enhet, er omfattet av selskapskontrollen. Dette innebærer en kontroll 
rettet mot selskapene i form av en obligatorisk eierskapskontroll og en frivillig 
forvaltningsrevisjon. Nesodden kommune har  eierinteresser  i selskap følgende 
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selskap hvor det kan drives selskapskontroll: Remonter  AS, Follo distriktsrevisjon 
IKS, Follo lokalmedisinske senter IKS, Follo Ren IKS, Follo krisesenter og 
Incestsenter IKS.   Selskapskontrollen kan også omfatte andre selskap, men må da 
basere seg på åpne kilder eller at det aktuelle selskapet gir sin tilslutning til å bli 
kontrollert.  
 
Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 – 2020 
 
Ifølge forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 13 til 15 skal 
kontrollutvalget minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter 
at kommunestyret er konstituert utarbeide en plan for gjennomføring av 
selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens 
eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Siktemålet med analysen skal være 
å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike 
selskapene. 
 
Kontrollutvalget behandlet sekretariatets overordnede analyse og forslag til plan for 
selskapskontroll for perioden 2017 – 2020 den 6. september. Kommunestyret vedtok 
28. september enstemmig kontrollutvalgets innstilling.  
 
5.5 Andre kontroller  
 
I tillegg til de kontrollformene som er beskrevet ovenfor, skal kontrollutvalget 
gjennomføre et løpende tilsyn med forvaltningen på andre måter, jf. 
kontrollutvalgsforskriften § 4.  
 

1. Styreleder for Ellingstad barnehage ba kontrollutvalget  se på kommunens 
ilegging av næringsskatt for barnehagen og kommunens behandling av 
barnehagens søknad om kapitaltilskudd.  I møtet den 17. mars fikk styrelederen 
orientere om sitt syn på de to sakene og økonomisjefen i kommunen 
redegjorde på vegne av rådmannen for kommunens behandling. 
Kontrollutvalget vedtok at det ikke ville ta de to klagene opp videre behandling.  
Styrelederen ba i brev av 7. november kontrollutvalget se på de to sakene på 
nytt. Kontrollutvalget kunne i møtet 6. desember ikke se at det var kommet fram 
ny informasjon i klagene og avviste ny behandling av sakene.  

2. Rådmannen svarte i møtet den11. mai på utvalgets spørsmål om status for 
Skoklefallsstien og enkelte andre reguleringssaker. 

3. Formannskapet ba kontrollutvalget se på en sak fra rådet for likestilling av 
funksjonshemmede om hjemmelen for en anskaffelse og hvorvidt anskaffelsen 
hadde bakgrunn i et kollegialt vedtak. Kontrollutvalget vedtok 17. mars at 
innkjøpet av kunst som lederen av rådet hadde gjort var gjort uten fullmakt og 
derfor kritikkverdig. Utvalget ba ordføreren gjennomgå reglene for bruk av 
budsjettmidler og innkjøp med lederne av kommunens råd og utvalg.  

4. Utvalget mottok flere anmodninger om å vurdere kommunens behandling av 
ulike sider ved saken om utbedring av farled i Oslofjorden. Utvalget innhentet 
en juridisk vurdering  fra KS-Advokatene.  Den juridiske vurderingen fant ikke 
noe vesentlig å kritisere rådmannen for i saken og utvalget vedtok 11. mai at 
saken ikke ga grunnlag for videre oppfølging.   

5. På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om å få en årlig status på kommunens 
antikorrupsjonsarbeid og arbeid for åpenhet, ble utvalget i møtet den 21. juni 
enig med rådmannen om at rådmannen legger fram en sak om dette til 
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kontrollutvalget og utvalget vil i sin tur innstille om saken overfor 
kommunestyret.  

6. Kontrollutvalgets leder undersøkte på vegne av utvalget de påstandene som 
bl.a. var kommet fram i media om høy turn-over i to virksomheter i kommunen. 
Utvalget konkluderte 6. desember med at det ikke var grunnlag for å tas saken 
opp til videre behandling.  

7. Utvalget drøftet i møtet 6. desember hvem som eier lysstolpene i private veier. I 
møtet ble det vist til at det er en prosess på gang mellom kommunen og 
Velforbundet om saken. Utvalget vedtok å ta saken til orientering.  

8. Dialog og orienteringer: 

 Kontrollutvalget hadde 10. februar en generell dialog med rådmann Geir 
Grimstad om aktuelle spørsmål i kommunen. 

 Rådmann Geir Grimstad orienterte i møtet den 1. september om kommunens 
arbeid med eiendomsgrenser. 

 Kontrollutvalget hadde i møtet den 6. september en generell dialog med 
ordfører Nina Sandberg. Ordføreren deltok på flere andre møter i utvalget i 
forbindelse med behandlingen av konkrete saker. 

 Stabssjef for økonomi og styring,  Arve Ruud,   orienterte i møtet 1. september 
om rådmannens forslag til kommunebudsjett for 2016.  

 
 
 
              Kontrollutvalget i Nesodden kommune, den 10. februar 2016 
 
 
                Arne Maus/s./          Jørn Bertelsen /s./ 
     Leder     Nestleder 
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Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Gjeldende strategi- og handlingsplan videreføres. 

Handlings- og strategiplan pr010915.doc, ReglementVedtattKS140411.pdf, Etiske 
retingslinjer folkevalgte og ansatte i kommunen.pdf 

SAKSUTREDNING: 

Utvalgets strategi- og handlingsplan skal fornyes en gang i året, jf. delmål 6, pkt. 7. 
Sist gang  
var 1. september 2015. 

Vedlagt følger også kontrollutvalgets reglement, sist endret av kommunestyret 14. 
april 2011. Det er også naturlig at kommunens etiske reglement inngår i en 
strategidiskusjon, se vedlegg. 

Gjennomgangen av planen kan også være en anledning til å drøfte utvalgets 
arbeidsmåter. 

Reglementet for utvalget ble sist gang vedtatt av kommunestyret 14. april 2011. Etter 
kommunestyrets vedtak har utvalget nå 5 medlemmer og ikke syv som det står i 
reglementet.  For øvrig er reglementet i helhet utdrag av lov og forskrift om 
kontrollutvalg og lokale retningslinjer for folkevalgte organ. Det kan være fornuftig å 
ha en samlet presentasjon av rammene for arbeidet, men sekretariatet mener 
utvalget bør drøfte om det er nødvendig å gjøre dette via et eget reglement.  

Ås, 24.01.2017 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 

Vedlegg: 
1. Kontrollutvalgets strategi- og handlingsplan av 01.09.15
2. Kontrollutvalgets reglement, vedtatt av kommunestyret 14.4.11.
3. Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Nesodden kommune
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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 utarbeider 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. 
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3. Innstille om oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekter for kommunestyret 

4. Påse at vedtatte anbefalinger blir fulgt opp av administrasjonen. 

5. Ta initiativ til annen kontroll. 

 

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. Gjør 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 vurderes 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 åpne for publikum  

5. Gjøre kjent for innbyggerne at: 

a. Tips alltid følges opp 

b. Alle skriftlige henvendelser til utvalget blir besvart 
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 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  

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 utnytte de ressurser som revisjonen og sekretariatet kan bidra med 

i arbeidet. 

 

 

 

 



NESODDEN  KOMMUNE 

KONTROLLUTVALGET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLEMENT 
FOR 

 

K O N T R O L L U T V A L G E T 

 
I  NESODDEN  KOMMUNE 
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REGLEMENT  FOR  KONTROLLUTVALGET 
I  NESODDEN  KOMMUNE 
 
 
Vedtatt av kommunestyret 14. april som supplement til lov av 25. september 1992 

nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner § 77, og forskrift om kontrollutvalg 

fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. juni 2004.   

Tidligere reglement, vedtatt av kommunestyret 28/2-08,  oppheves. 

 

 

§ 1 Formål 

 
Det vises til kommunelovens § 77 nr. 1 og forskriftens § 4. 

 

Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i 

kommunen.   

Kontrollutvalget er direkte underordnet kommunestyret, og utøver kontroll og tilsyn på 

vegne av dette.  I dette ligger at kommunestyret kan gi generelle eller spesielle instrukser for 

kontrollutvalgets virksomhet.  Generelle instrukser gis gjennom dette reglementet. 

 
§ 2 Valg – sammensetning 
 

Det vises til kommunelovens § 77 nr. 1 og forskriftens kap. 2. 

 

Kontrollutvalget består av 7 medlemmer
1
 med varamedlemmer og velges av kommunestyret 

Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer
2
. 

Kommunestyret velger leder og nestleder. 

Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap, og 

medlem og varamedlem av kommunal utvalg og nemnd med beslutningsmyndighet, og ansatte 

i kommunen Kfr. kommunelovens § 77 nr. 2. 

 

Kommunestyret kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer.  Kfr. forskriftens § 

3. Ved utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige 

medlemmer i utvalget. 

 

Kommunestyret kan ikke delegere til andre å foreta valg av medlemmer til kontrollutvalget.  

Leder eller nestleder skal være tilstede på alle kommunestyrets møter. 

 
 

§ 3 Kontrollutvalgets sekretærfunksjon. 

 

                     
1
 Kommunelovens minimumskrav: minst 3 medlemmer, jfr. lovens § 77 
nr. 1. 
2
 Dette følger nå direkte av kommuneloven § 77 nr. 1 (trer i kraft 
1. november 2007).   
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Det vises til kommunelovens § 77 nr. 10 og forskriftens § 20. 

 

Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) ivaretar sekretæroppgavene for 

utvalget, jf. kommunestyrets vedtak i sak 039/10. 

 

Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet 

kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. 

 

§ 4 Saksbehandlingen i kontrollutvalget. 

 
Det vises til kommunelovens § 77 og forskriftens §§ 19 og 20. 

 

Utvalget innkalles normalt skriftlig med minst 5 dagers varsel. 

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører, men lukkes når utvalget behandler 

taushetsbelagte spørsmål, jf. forvaltningsloven § 13 og offentleglova § 13.   

Innkalling til møtet skal sendes utvalgets medlemmer, ordfører 

og kommunens revisor. 

Innkallingen skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles samt 

saksdokumenter. 

Oppdragsansvarlig revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter og kan forlange 

sine uttalelser på møtet protokollert. 

Kopi av innkallingen sendes også rådmann til orientering. 

Rådmannen, avdelingssjefer og andre kan ved flertallsvedtak innkalles til møter. 

 

Kontrollutvalget rapporterer resultatene av sitt arbeid til kommunestyret gjennom egen 

årsmelding og ellers etter behov, og slik at kommunestyret gis mulighet til å drøfte eventuelle 

tiltak. 

Kontrollutvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyrets møter i saker som 

kommer fra kontrollutvalget. Kfr. forskriftens § 2. 

 

Det skal føres møteprotokoll som godkjennes av utvalget i neste møte og underskrives av 

utvalgets medlemmer. I tillegg til medlemmene, ordfører og kommunens revisor sendes 

protokollen til utvalgets varamedlemmer og rådmannen til orientering. 

 

Henvendelser til utvalgets medlemmer fra enkeltpersoner eller organisasjoner tas opp i 

utvalget som avgjør om en slik henvendelse skal behandles videre. 

 
§ 5 Alminnelige regler om utvalgets ansvar og oppgaver. 

 
Det vises til kommuneloven § 77 og til forskriftens kapittel 3 – 4 – 5 – 6 og 7. 

 

Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning.  Kontrollutvalget er 

kommunestyrets kontrollorgan og utøver sitt arbeid i henhold til kommuneloven, 

kontrollutvalgsforskriften samt instrukser fra kommunestyret. 

 

Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens 

folkevalgte organer. 
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Kontrollutvalget skal påse at kommunens 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. 

 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget 

avgi uttalelse til kommunestyret om årsregnskapet før det vedtas. Kopi av uttalelsen skal 

være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før de avgir innstilling 

om årsregnskapet til kommunestyret. 

 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 

forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i kapittel 5 i kontrollutvalgsforskriften. 

Utvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 

etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring 

av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret  som kan 

delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og 

vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de 

ulike sektorer og virksomheter. 

 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens  interesser i 

selskaper m.m. 

Utvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 

etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring 

av selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret som kan delegere til 

kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

Det er kun i selskaper der kommunen enten alene eller sammen med andre kommuner eier 

alle  aksjene dette er aktuelt for. 
 

§ 6 Særlige oppgaver for kontrollutvalget. 
 

Kontrollutvalget avgir innstilling til kommunestyret om valg og eventuelt skifte av 

revisjonsordning. Jf. Kontrollutvalgsforskriften § 16.  

 

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og revisjonsarbeidet i 

kommunen Utvalgets forslag til budsjettramme skal følge formannskapets innstilling til 

kommunestyret . Kfr. forskriftens § 18. 

 

§ 7  Bruk av sakkyndig bistand 
 
Kontrollutvalget kan gjøre bruk av sakkyndig bistand når dette finnes nødvendig. 

 

§ 8 Innhenting av opplysninger 
 
 

Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, 

redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å 

gjennomføre oppgavene.  

 

Utvalget kan videre gjøre henvendelser til andre offentlige instanser og til kommunens 
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forbindelser av enhver art i tilknytning til sitt kontrollarbeid. 

 

§ 9 Taushetsplikt- offentlighet 

 
For kontrollutvalgets medlemmer gjelder forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om 

taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13. 

Utvalget må sørge for at rapporter og opplysninger som gir nødvendig grunnlag for 

saksbehandlingen i andre organer, blir meddelt disse. 

 

Utvalget vurderer selv om dokument som kan unntas fra offentlighet etter offentlighetsloven 

likevel bør kunne gjøres kjent. 

 

§ 10 Henvendelse til revisjonens personale 
 
Spørsmål som utvalgsmedlemmer har til revisjonen tas primært opp i utvalgets møter. Ellers 

kan de formidles via utvalgets leder eller sekretær. 

 

§ 11    Kontrollutvalgets adgang til lukkede møter i kommunens folkevalgte 

organer. 
 

Medlemmer som ønsker å overvære lukkede møter i folkevalgte organer i kommunen, jf. 

kommuneloven § 77 nr. 7, skal varsle kommuneadministrasjonen om dette på forhånd. De 

som har deltatt på lukkede møter skal rapportere om dette på førstkommende 

kontrollutvalgsmøte. Taushetsbelagte opplysninger som kom fram i møtet kan bringes videre 

til kontrollutvalget. Forvaltningslovens § 13 om taushetsplikt vil da også gjelde for 

kontrollutvalget.  

 

§ 12 Uttalelser til pressen m.v. 

 
Kontrollutvalget selv avgjør hvem som skal uttale seg offentlig, men som hovedregel er det 

utvalgets leder som kan uttale seg. 

 



Etiske retningslinjer 
 

1 

 
 

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Nesodden kommune 
Vedtatt i Nesodden kommunestyre 21.05.2015 

 

1. Innledning/omfang 
Formålet med Nesodden kommunes etiske retningslinjer er å sikre en god etisk praksis og definere 

felles standarder for folkevalgte og ansatte i Nesodden kommunes virksomhet. 

Rådmannen og ledere i nesodden kommune har et overordnet ansvar for å påse at etikkreglementet 

følges i alle kommunens virksomheter og stabsområder. 

Nesodden kommune legger avgjørende vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. 

Både folkevalgte og ansatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet. Som forvaltere av samfunnets 

fellesmidler stilles det spesielt høye krav til den enkelte politiker og den enkelte medarbeider med 

hensyn til etiske holdninger i sin virksomhet for kommunen.  

Retningslinjene skal gjelde for politisk valgte, ansatte i kommunen og for ansatte i kommunens 

bedrifter, selskaper og kommunale og interkommunale foretak. 

Kommunen sørger for nødvendig opplæring som forutsetning for å overholde de lover og forskrifter 

som styrer tjenestene. Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder 

for kommunens virksomheter og forholde seg lojalt til vedtak som er truffet. Alle har varslingsplikt 

dersom de oppdager forhold som er i strid med disse. 

De etiske retningslinjene har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer som for 

eksempel rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet, sannferdighet, og at man skal behandle, andre 

slik man selv ønsker bli behandlet. 

2. Innbyggerne 
Som myndighetsutøver, tjenesteyter og forvalter av betydelige samfunnsressurser, plikter 

kommunen og den enkelte ansatte å ta hensyn til innbyggernes interesser, tilstrebe likebehandling 

og opptre med respekt overfor det enkelte individ. 

Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i 

kommunen/virksomheten/bedriften må respekteres. All informasjon som gis i forbindelse med 

virksomhet for kommunen/bedriften skal være korrekt og pålitelig. 

3. Omdømme 
Den enkelte ansatte og folkevalgte plikter å utføre sine oppgaver og opptre på en etisk forsvarlig 

måte, og slik at det ikke skader kommunens omdømme. Å holde tilbake informasjon er skadelig for 

omdømmet. Som ansatt eller folkevalgt må man være oppmerksom på at man, også i private 

sammenhenger, kan bli oppfattet som Nesodden kommunes representant. Det er derfor viktig å 
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være bevisst også nonverbale handlinger og holdninger. 

Ved bruk av sosiale medier og kontakt med media skal ansatte og folkevalgte vise respekt for sine 

kolleger, brukere, innbyggere og arbeidsgiver både i form og innhold på det som publiseres. 

Ansatte og folkevalgte skal så langt det er mulig etterstrebe at varer og tjenester kommunen 

benytter er produsert på en etisk måte. 

4. Lojalitet 
Ansatte og folkevalgte i Nesodden kommune plikter å følge de lover og regler som gjelder for 

kommunen, samt å etterkomme pålegg fra overordnede. 

Når en avgjørelse er tatt/vedtak fattet, iverksettes denne hurtig og effektivt innenfor de opptrukne 

rammer, uansett hva de aktuelle kommunalt ansatte måtte ha av faglige og politiske oppfatninger 

om avgjørelsen. Lojalitetsplikten medfører ikke plikt til å følge pålegg om å gjøre noe ulovlig eller 

uetisk. 

Det er viktig at kommunalt ansatte lar seg engasjere i en åpen, fri og allsidig dialog om 

samfunnsspørsmål i henhold til Grunnlovens bestemmelser om ytringsfrihet. 

Kommunens ansatte kan gi faktaopplysninger om eget arbeidsområde. Ansatte kan likeledes som alle 

borgere delta i samfunnsdebatten og uttale seg på egne vegne. 

Samtidig har Nesodden kommune en forventning til sine ansatte og folkevalgte om at dette foregår 

på en verdig og konstruktiv måte, og at den enkelte reflekterer rundt dilemmaer som kan oppstå i 

forhold til lojalitetsplikten. Spesielt gjelder dette ledere der kommunen forventer en særlig 

varsomhet knyttet til lojalitetsplikten. 

Det skal utøves taushetsplikt for opplysninger som er underlagt slikt etter loven.  

5. Habilitet 
Ansatte og folkevalgte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom 

kommunens interesser og personlige interesser. Dette kan også gjelde tilfeller som ikke rammes av 

forvaltningslovens habilitetsbestemmelser. Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en 

sak en har faglig ansvar for eller for øvrig deltar i behandlingen av, tas dette umiddelbart opp med 

overordnede. 

5.1. Opplysninger om bierverv:  

Tjenestemenn og folkevalgte anmodes om å opplyse arbeidsgiver om all verv, bistillinger og 

eierinteresser i næringsvirksomhet eller organisasjoner hvor det kan være mulighet for kobling til 

utøvelse av tjenesten/vervet. 

For å sikre åpenhet rundt folkevalgte og ansattes habilitet, oppfordrer Nesodden kommune til en 

frivillig registrering på www.styrevervregisteret.no. Det vises også til reglement for registrering av 

styreverv og økonomiske interesser ved ansettelser. 
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6. Åpenhet og varsling 
Offentlighet og en åpen diskusjon er en forutsetning for et velfungerende demokrati. Kommunens 

ansatte og folkevalgte skal alltid bestrebe seg på å gi korrekte og tilstrekkelige opplysninger til 

innbyggere, organisasjoner, selskaper og andre myndigheter. 

Det er en sammenheng mellom kravet til åpenhet, lojalitet og plikten til å rapportere om uheldige 

forhold i virksomheten. Kommunens ansatte har rett og plikt til å varsle om forhold hun eller han blir 

kjent med som kan påføre arbeidsgiver, ansatte eller omgivelsene tap eller skade. På den måten kan 

det iverksettes tiltak med sikte på å unngå eller begrense tapet eller skaden.  

Før varsling skjer, skal forholdet være forsøkt tatt opp internt, gjennom nærmeste leder hvis dette er 

mulig. Det vises ellers til Arbeidsmiljølovens §§ 2-4 og 2-5. Jfr. kommunens varslingsrutiner. 

Arbeidsgiver skal sikre at arbeidstakers interesser blir ivaretatt så langt det er mulig, og ledere har et 

særlig ansvar for å bidra til beskyttelse av arbeidstakere som avdekker og rapporterer kritikkverdige 

forhold. 

7. Forvaltning av kommunens ressurser 
Ansatte og folkevalgte i Nesodden kommune skal ha et bevisst forhold til at de forvalter samfunnets 

fellesmidler på vegne av alle innbyggerne i kommunen. Kommunens ansatte plikter å bruke, og ta 

vare på kommunens ressurser og eiendom på en mest økonomisk og rasjonell måte, og ikke 

misbruke eller sløse med kommunens midler. Kommunens ansatte og folkevalgte skal ikke tilegne 

seg personlige fordeler av kommunens ressurser. 

8. Forretningsmessige regler 
Kommunens forretningsmessige og forvaltningsmessige virksomhet må drives slik at innbyggere, 

brukere og leverandører har tillit til kommunen som forvalter av innbyggernes fellesmidler og som 

forretningspart. All forretningsvirksomhet skal bidra til å nå de mål kommunen har for sin 

virksomhet. 

Ansatte og folkevalgte som deltar i kommunens forretningsmessige virksomhet plikter å sette seg 

grundig inn i og etterleve lov og forskrift om offentlige anskaffelser og kommunens eget regelverk på 

området. Alle anskaffelser må baseres på forutsigbarhet, gjennomsiktighet, etterprøvbarhet, 

likebehandling og god forretningsskikk. 

Kommunens ansatte kan ikke levere varer og tjenester til den virksomhet i kommunen hvor de selv 

er ansatt. 

 Ansatte og folkevalgte skal ikke gjøre privat bruk av kommunens innkjøpsavtaler eller 

rabattordninger.  

 Det skal ikke foretas privat bestilling fra leverandører de ansatte har kontakt med som 

representant for kommunen når dette kan skape tvil om sammenblanding av offentlige og 

private midler. 
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9. Gaver og andre fordeler 
Ansatte og folkevalgte i kommunen skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke, eller 

være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelse eller vedtak. Dette gjelder likevel ikke gaver av 

ubetydelig verdi, så som reklamemateriell, blomster o.l. Gaver omfatter ikke bare materielle 

gjenstander, men også andre fordeler f.eks. i form av personlige rabatter ved kjøp av varer og 

tjenester. 

Ansatte og folkevalgte skal ikke ta imot fritidsreiser og eller forretningsorienterte reiser og opphold 

betalt av bedrifter, organisasjoner o.l. som de har kontakt med på vegne av kommunen. 

Det vises forøvrig til arbeidsreglementet, der det går frem at ansatte ikke kan ta imot gaver som er 

egnet til å påvirke deres handlinger over for en bruker. Sammenblanding av ansattes og brukernes 

private interesser og økonomiske midler skal ikke forekomme. 

Mottatte gaver returneres avsender med et brev som redegjør for kommunens regler om dette. 

Hjemlån av kommunens utstyr, biler eller maskiner er ikke tillatt. I forbindelse med tjenstlig bruk av 

telefon, datautstyr finnes egen avtale.  

Ansatte og folkevalgte i kommunen skal ikke, som en del av sitt arbeid/tillitsverv, gi/få eller 

tilby/motta gaver eller andre fordeler som er egnet til, eller som er ment å påvirke mottakerens 

handlinger i form av f.eks. representasjon.  

 Representasjon hører med i et samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. 

o Representasjon må ikke være av en slik art at den kan tenkes å påvirke 

beslutningsprosessen i kommunen eller gi andre grunn til å tro det. 

o Representasjon må være i samråd med overordnet. 

o Reiseutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av kommunen. Unntak fra dette kan bare 

skje i samråd med overordnede.  

o Folkevalgte legger slike saker frem for formannskapet. 

10. Gjennomføring 
Det er den enkelte ansattes og folkevalgtes ansvar å etterleve reglementet. Rådmannen fremlegger 

sak til Kommunestyret med forslag om tiltak som besørger at ansatte jevnlig blir bevisst de etiske 

reglene. 

Dette reglementet erstatter tidligere etiske reglement vedtatt av Nesodden kommunestyre 

21.6.1994, med senere endringer.  
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Sak 7/17  Orienteringssaker 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00040-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 

1. E-postkorrespondanse Arne Maus og rådmannen vedr. veilys.
2. Link til Kommunens eiermelding 2016 – 2019 – vedtatt av KST 7.12.16.
3. Aktivitetsplanen per januar 2017.

Ås, 24.01.2017 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 



From: Arne Maus
To: Grimstad, Geir
Cc: Sandberg, Nina; Arne Maus; Bertelsen, Jørn Gunnar; May Lissbeth Ananiassen; Gmail; Arne Thodok Eriksen;

 Jan Løkken; Lars Lian; Anette Løes Hokholt Wiik
Subject: Re: Belysning i "Kleiva" mellom Øvre Utsiktsvei og Nordveien
Date: 14. desember 2016 21:40:52

Hei Geir,

1) Jeg har lest av vedlegget ditt:" Alt veilys på de kommunale veiene
blir vedlikeholdt i månedene september, november, februar og april." .
Nå er det slik at vi har vært i disputt med teknisk avdeling om
belysning og brøyting av denne veistubben og belysning av trappene som
av kommunen i tidligere korrespondanse hevder er en privat vei. Veien
eies av kommunen fordi de kjøpte Nesoddtangen Gård. Trappen ned til
Nordveien eies litt av Kommunen, men eies mest  av Øvre Utsiktsvei 27
(tidligere Tingelstad, nå under utbygging med ny eier). Likevel vil ikke
kommunen brøyte eller strø denne veien siden de hevder at det IKKE er en
kommunal vei, men privat.  Vedlegget omhandler "kommunale veier" , som
kommunen hittil har benektet at veien og trappene er. Den skulle således
ikke vært omfattet av den siterte ordningen.

2) Vi tok opp saken "Ansvar for veilys" på siste møte i Kontrollutvalget
tirsdag 7. desember. Vi fikk da framlagt avtale av en av varamedlemmene
("Referat fra møtet ang. vedlikehold av private veier mandag 1.12.2014 
2014" og nedtegnet av deg) . Den viser at kommunen også har ansvar for
veilys på private veier og det ble bekreftet av ordføreren.  Din siterte
ordning for kommunale i pkt 1) gjelder ikke denne veien, men det burde
nok forklares på kommunale hjemmesider at den fire-ganger-i-året
inspeksjon og vedlikehold også gjelder veilys på private veier.

3) På møtet i Kontrollutvalget kom vi også inn på at kommunen ofte ikke
svarte på henvendelser fra innbyggere, og da fikk jeg inntrykk fra
ordføreren at dette var noe man var klar over og jobbet med å forbedre.
Siden vi da på møtet hadde klarlagt at det er  en avtalte om veilys på
private veier og at svar på til henvendelser til kommunen nå skulle
ordnes, så lot vi saken hvile. Saken syntes løst.

4) Så kommer klagen fra min nabo om ingen svar eller handling på 6
måneder (uten at jeg hadde noe med den å gjøre) , og det viste at
kommunen ikke oppfylte sine forpliktelser. Jeg innså da at vi kanskje
måtte ta opp saken i gjen i Kontrollutvalget og jeg brukte den til
henvendelse til kommunens ledelse (ordfører og rådmann). Derfor min
setning:"Som leder av Kontrollutvalget vil jeg ikke la denne saken ligge
lenge hvis det her ikke nå blir satt igang vedlikehold av veilys som
påpekt for mange måneder siden fra oss overfor kommunen." Jeg finner det
problematisk at kommunen eller deler av kommunen føler det som en
"trussel" at vi tar opp administrativ praksis i kommunen. Det er faktisk
et lovbestemt ansvar for kontrollutvalget å kontrollere, vurdere og
kritisere kommunens praksis når den synes å ikke oppfylle inngåtte avtaler.

5) I den siste e-posten til kommunen i denne saken (ikke vedlagt av deg)
avslutter jeg:"Jeg merker meg også at samme deg jeg sendte e-posten kom
lyset på i Kleiva (som påklaget av min nabo ). Jeg takker for dette og
regner med at alle private veier med manglende fungerende veilys nå vil
få ordnet det."
Jeg poengterer der at dette eksempelet nå er bra løst og vil da selvsagt
at dette er noe som skal gjelde alle - ikke bare min nabo (og faktisk i
mindre grad meg).



6) Jeg innser at man nok ikke blir populær av å lede Kontrollutvalget,
men håper likevel på et forsatt konstruktivt samarbeid med kommunens
ledelse.

- Arne Maus

Den 14.12.2016 13:24, skrev Grimstad, Geir:
> Hei Arne !
> Det at pæreskiftet kom samme dag som din epost er nok en tilfeldighet .
> Som beskrevet under har vi en rutine som finnes på kommunens hjemmesider som beskriver kommunens
 praksis på kommunale veier og etter avtalen du henviser til også på private
> Denne gangen var "novemberrunden" forsinket og ble utført i desember.
>
> Jeg vil også påpeke Arne at jeg oppfatter at du i din henvendelse til kommunen om pæreskifte gjør dette som
 innbygger og beboer i Øvre Utsiktsvei 25A ( med kopi til naboen )
> At du i neste setning " truer" med å sette kontrollutvalget på saken ( fordi du er leder der) dersom ikke
 rådmannen utfører jobben sin er en sterk rolleblanding som jeg
> mener at du med din lange politisk erfaring burde holde deg for god til.
>
> Hilsen Geir
>
> Fra våre hjemmesider:
> Når blir pærene skiftet?
>
> Veilyset blir kontrollert for mørke pærer 4 ganger i året.
>   Vedlikeholdet konsentreres til den mørke årstiden. Alt veilys på de kommunale veiene  blir vedlikeholdt i
 månedene september, november, februar og april.
>   Enkeltstående mørke lamper må stå mørklagte frem til oppsatt vedlikehold.
>
> Områdevis utfall repareres utenom oppsatt vedlikehold.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> -----Opprinnelig melding-----
> Fra: Arne Maus [mailto:arnem@ifi.uio.no]
> Sendt: 9. desember 2016 09:38
> Til: Dokumentsenter, Postmottak
> Kopi: Lars Lian; Sjur Sætre; Sandberg, Nina; Grimstad, Geir
> Emne: Re: Belysning i "Kleiva" mellom Øvre Utsiktsvei og Nordveien
>
> Teknisk avdeling Nesodden kommune
>
> ANSVAR FOR VEILYS
>
> Jeg vil minne teknisk avdeling om at da Nesodden kommune solgte e-verket står det klart i salgsavtalen at
 Nesodden kommune overtok alle lysmaster samt ansvar for vedlikehold, strøm  og veilys for også de private
 veiene.
>
> Likeledes aksepterte Nesodden Kommune ansvar for alt veilys i en avtale med Velforbundet fra 2014



 (vedlagt)  hvor kommunen har ansvar for alt veilys somt vedlikehold. I et møte i Kontrollutvalget på tirsdag
 gikk ordfører Nina Sandberg god for denne avtalen og kommunens ansvar (inntil evt. endret avtale undertegnes
 med Velforbundet). En post til dette er også på årets budsjett (vedlagt)
>
> Kommunen skal yte god service overfor innbyggerne og selvsagt holde alle inngåtte avtaler. Må man her gå
 til sak mot kommunen for å få sine rettigheter og et svar?
>
> Som leder av Kontrollutvalget vil jeg ikke la denne saken ligge lenge hvis det her ikke  nå blir satt igang
 vedlikehold av veilys som påpekt for mange måneder siden fra oss overfor  kommunen.
>
>
> Mvh,
>
> Arne Maus
> Øvre Utsiktsvei 25A, 1450 Nesoddtangen
> mob:97532110 e-post:arne@maus.no
>
>
>
>
>
> Den 08.12.2016 20:02, skrev Lars Lian:
>> Hei.
>> Flere i nabolaget har varslet dere om dette. Nå har det imidlertid gått snart seks måneder siden det var lys i
 de to mastene. Er det mulig å få svar på hva årsaken til dette er, og når dere planlegger å gjøre jobben?
>>
>> Med hilsen
>> Lars A. Lian
>> Øvre Utsiktsvei 25 B
>
> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------
> Denne eposten har passert gjennom Nesodden kommunes Email Protection server
> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------
>
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN KOMMUNE 

   AKTIVITETSPLAN PR JANUAR 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   KU 31.1.17 Formål og problemst.   

 Kvalitet i sykehjemstilbudet   KU 31.1.17 Formål og problemst.   

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

 Vedlikehold av kommunale bygg     

 Kommunens barnehagearbeid 3.2.17    

 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 – 20120 

6.9.16 

 

 

FIKS KU 6.9.16 KST 28.9.16  

12 Andre oppgaver     
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