
Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse: Rådhusplassen 29 

64 96 20 59 (m): 920 16 409 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no  

MØTEPROTOKOLL 

Nesodden kontrollutvalg 

Møtetid: 02.05.2017 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 administrasjonen: 
Geir Grimstad, rådmann 
Arve Ruud, stabssjef økonomi og styring 

 Fra Follo distriktsrevisjon: 
Steinar Neby, revisjonssjef 

Fra sekretariatet: 
Lene H. Lilleheier (møtesekretær) 

Diverse merknader: 
Rådmannen tok opp en sak under eventuelt. 

Møteprotokoll godkjent 06.05.2017

http://www.follofiks.no/
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Saksliste 

Side 

Saker til behandling 

12/17  3 

13/17  3 

14/17  5 

15/17  

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21. mars 2017 

Kommunens årsregnskap og årsberetning 2016  

KOFA-vedtak vedr. konkurranseutsetting av bygging og 
drift av omsorgsboliger 

Orienteringssaker 6 
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Saker til behandling 

Nesodden KU-12/17 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21. mars 2017 

Sekretariatets innstilling: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 21. mars 2017 godkjennes. 

Nesodden kontrollutvalgs behandling 02.05.2017: 

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 02.05.2017: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 21. mars 2017 godkjennes. 

Nesodden KU-13/17 
Kommunens årsregnskap og årsberetning 2016 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalgets uttalelse om Nesodden kommunes årsregnskap for 2016: 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen fra Follo distriktsrevisjon datert 15. april 2017 og rådmannens 
årsberetning.  

Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten forbehold eller 
presiseringer. 

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Nesodden kommunes 
årsregnskap for 2016. 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet 
for Nesodden kommune for 2016. 

Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
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Nesodden kontrollutvalgs behandling 02.05.2017: 
Stabssjef Arve Ruud presenterte hovedpunkter fra regnskap og årsberetning. Han og 

rådmannen svarte deretter på spørsmål fra utvalget. Revisjonssjefen kommenterte 

revisjonsberetningen, og orienterte om at det vil bli oversendt et nummerert brev. 

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 02.05.2017: 

Kontrollutvalgets uttalelse om Nesodden kommunes årsregnskap for 2016: 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen fra Follo distriktsrevisjon datert 15. april 2017 og rådmannens 
årsberetning.  

Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten forbehold eller 
presiseringer. 

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Nesodden kommunes 
årsregnskap for 2016. 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for 
Nesodden kommune for 2016. 

Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
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Nesodden KU-14/17 
KOFA-vedtak vedr. konkurranseutsetting av bygging og drift av 
omsorgsboliger 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 

Nesodden kontrollutvalgs behandling 02.05.2017: 

Rådmannen orienterte om prosessen, blant annet for valg av juridisk kompetanse. 

Forslag til vedtak fra Arne Maus: 

«Saken oversendes kommunestyret med følgende uttalelse: 

Kontrollutvalget mener at det er beklagelig at kommunens administrasjon, etter å ha 

to ganger innhentet dårlige juridiske betenkninger i denne saken om 

omsorgsboliger, har utsatt kommunen for finansiell risiko og ledet kommunestyret til 

å fatte ikke holdbare vedtak. Det er nå en mulighet for at kommunen kan saksøkes 

for erstatning av tredjepart, og vi viser da særlig til KOFAs vedtak pkt. 44. 

Kontrollutvalget ber administrasjonen for fremtiden innhente flere og bedre juridiske 

betenkninger i så viktige saker for kommunen hvor store midler står på spill." 

Forslag til vedtak fra Sidsel Tjernshaugen: 

«Saken oversendes til kommunestyret med følgende uttalelse: 

Kontrollutvalget viser til KOFAS vedtak i klagesaken vedrørende 

konkurranseutsetting av bygging og drift av omsorgsboliger. 

Kontrollutvalget beklager at saken slik den nå framstår kan være med å svekke 

kommunens omdømme.  Det vil for framtiden være av stor betydning å kvalitetssikre 

juridiske betenkninger i viktige saker for kommunen der store midler står på spill.  

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.» 

Arne Maus trakk sitt forslag. 

Votering: Forslaget fra Sidsel Tjernshaugen ble enstemmig vedtatt. 
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Nesodden kontrollutvalgs vedtak 02.05.2017: 

 

Saken oversendes til kommunestyret med følgende uttalelse: 

 
Kontrollutvalget viser til KOFAS vedtak i klagesaken vedrørende 

konkurranseutsetting av bygging og drift av omsorgsboliger. 

 

Kontrollutvalget beklager at saken slik den nå framstår kan være med å svekke 

kommunens omdømme.  Det vil for framtiden være av stor betydning å kvalitetssikre 

juridiske betenkninger i viktige saker for kommunen der store midler står på spill.  

 

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.  

 
 
 
 

 
Nesodden KU-15/17 
Orienteringssaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 02.05.2017: 

Representanter fra FIKS og FDR redegjorde for status for selskapenes arbeid med 
fusjoner, og at dette foreløpig ikke har resultert i konkrete forslag til fusjoner. 

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 02.05.2017: 
Orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
Eventuelt 
 
Rådmannen orienterte om kommunestyrets behandling og vedtak i sak 043/17 Vitale 
– Interngranskning – ekstern granskning.  
 
Kontrollutvalget ba om å få oversendt aktuelle dokumenter i saken.  




