
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Nesodden kontrollutvalg 
 
Møtetid: 05.02.2019 kl. 17:15 
Sted: Møterom Hasle, Tangenten 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Arne Maus (SV) leder, Jørn Bertelsen (H) nestleder, Arne Thodok Eriksen (MDG), 
Sidsel Tjernshaugen (Ap), May Lissbeth Ananiassen (Rødt) 
 
Møtende varamedlemmer: 
ingen 
 
Forfall:  
ingen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Wenche Folberg, rådmann 
  
Av øvrige møtte: 
Truls Wickholm, ordfører (under sakene 1/19 – 4/19) 
 
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte: 
Steinar Neby, revisjonssjef (under sakene 2/19 – 6/19) 
Bjørn Tore Nedregård, forvaltningsrevisor 
 
Fra FIKS møtte: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsjef/daglig leder 
Unni Westli, rådgiver 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
Innkalling og sakliste ble godkjent. Møtet ble lukket under behandling av sak 4/19, 
jfr. koml. § 31 nr.2 og nr.4. 
 
Møteprotokoll godkjent 26.03.2019 
 
 
 

Arne Maus/s./  Jørn Gunnar Bertelsen/s./ 
Leder  Nestleder 
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Saksliste 
 Side 

 

1/19 18/00069-8 Godkjenning av protokoll fra møte 18.desember 
2018 

3 

2/19 18/00063-6 Forvaltningsrevisjonsrapport - Rus og psykiatri i 
Nesodden kommune 

4 

3/19 19/00036-1 Forvaltningsrevisjon NAV Nesodden - Mål og 
problemstillinger 

5 

4/19 18/00141-15 Henvendelse til kontrollutvalget - Anmodning om å 
undersøke forhold etter varsling - Leders Svar UT - 
Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 første led 

6 

5/19 19/00021-1 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 7 

6/19 19/00038-1 Referat og orienteringer 8 

Eventuelt 
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Nesodden KU-1/19 
Godkjenning av protokoll fra møte 18.desember 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Protokoll fra møtet 18.desember 2018 godkjennes. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 05.02.2019: 
Leder viste til protokollen fra forrige møte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 05.02.2019: 
 
Protokoll fra møtet 18.desember 2018 godkjennes. 
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Nesodden KU-2/19 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Rus og psykiatri i Nesodden 
kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrapporen Rus og psykiatri i Nesodden kommune, 

til orientering. 
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende anbefalinger: 

a. Øke den forebyggende innsatsen for barn og unge ytterligere. 
b. Unngå fortetting av rusmisbrukere i egne boområder. 

3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om 
oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder. 

 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 05.02.2019: 
Forvaltningsrevisor Bjørn Tore Nedregård presenterte rapporten og svarte på 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Jørn Bertelsen fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
«Kommunestyret anbefaler Nesodden kommune om å søke å etablere ytterligere 
tilstedeværelse av politiet.» 
 
Votering: 
Innstillingens punkt 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslag fra Jørn Bertelsen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 05.02.2019: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrapporen Rus og psykiatri i Nesodden kommune, 

til orientering. 
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende anbefalinger: 

a. Øke den forebyggende innsatsen for barn og unge ytterligere. 
b. Unngå fortetting av rusmisbrukere i egne boområder. 

3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om 
oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder. 

4. Kommunestyret anbefaler Nesodden kommune om å søke å etablere ytterligere 
tilstedeværelse av politiet. 
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Nesodden KU-3/19 
Forvaltningsrevisjon NAV Nesodden - Mål og problemstillinger 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Kontrollutvalget godtar mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet. 
2. Kontrollutvalget ber Follo forvaltningsrevisjon IKS utarbeide prosjektplan på 

bakgrunn av mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet. 
Prosjektplan legges fram i kontrollutvalgets neste møte.  

 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 05.02.2019: 
Leder innledet. 
 
Det ble fremmet omforent forslag om å endre problemstilling nr.1 til følgende: 
 
1. I hvilken grad har NAV Nesodden en organisering som er formålstjenlig for å løse 

de kommunale oppgavene, herunder om NAV-lovens § 14a (Vurdering av behov 
for bistand for å beholde eller skaffe seg arbeid og rett til aktivitetsplan), blir 
ivaretatt også for flyktninger? 

 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Problemstillingene ble endret i samsvar med 
omforent forslag. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 05.02.2019: 

 
1. Kontrollutvalget godtar mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet. 
2. Kontrollutvalget ber Follo forvaltningsrevisjon IKS utarbeide prosjektplan på 

bakgrunn av mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet. 
Prosjektplan legges fram i kontrollutvalgets neste møte.  
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Nesodden KU-4/19 
Henvendelse til kontrollutvalget - Anmodning om å undersøke 
forhold etter varsling - Leders Svar UT 
 

Unntatt etter offentleglova  § 23 første ledd 
 

Saksdokumentet er unntatt offentlighet 
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Nesodden KU-5/19 
Kontrollutvalgets årsrapport 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering. 
 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 05.02.2019: 
Leder innledet. 
 
Sidsel Tjernshaugen viste til punkt 3.3 i årsrapporten vedrørende utvalgets 
medlemmer sin deltakelse på kurs og konferanser. 
Sekretær vil rette opp dette punktet før den sendes over til kommunestyret. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 05.02.2019: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering. 
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Nesodden KU-6/19 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 05.02.2019: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
RS 01/19 Oppsigelse av enkelte av kommunens interkommunale samarbeid,  

saksframlegg med vedtak K sak 117/18  
 Status FDR IKS  
 Revisjonssjef Steinar Neby orienterte om status for fusjonsarbeidet med 

Buskerud Kommunerevisjon IKS til en større interkommunal 
revisjonsenhet i region Viken, og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 

  
 Status FIKS 
 Kontrollsjef/daglig leder Kjell Tore Wirum orienterte om status for 

fusjonsarbeidet med Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) 
og Kontrollutvalgssekretariatet for Buskerud og omegn IS (KUBIS) til en 
større interkommunal sekretariatsordning i region Viken, og svarte på 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 

 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 05.02.2019: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
Tema for forvaltningsrevisjon 2019 – Valg av tema nr. 2 
Leder tok opp saken. Kontrollutvalget ønsker å få denne saken opp på neste møte. 
 
 
Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift 
Leder tok opp saken vedrørende ny kommunelov og utkast til ny kontrollutvalgs- og 
revisjonsforskrift som nå er sendt ut på høring. 
Det er ønskelig at sekretær foretar en vurdering av forslag til forskrift og om det er 
noe kontrollutvalget bør komme med høringsinnspill på i denne sammenheng. 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 19:20 
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