
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Nesodden kontrollutvalg 
 
Møtetid: 07.05.2019 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 Todok Eriksen (MDG), 
Sidsel Tjernshaugen (Ap), May Lissbeth Ananiassen (Rødt) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ingen 
 
Forfall:  
Ingen 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Wenche Folberg, rådmann (under sak 15/19-17/19) 
Siri Hetland, fagsjef (under sak 15/19-17/19) 
 
Fra Follo distriktsrevisjon møtte: 
Steinar Neby, revisjonssjef (forlot møtet under kontrollutvalgets drøftelser i sak 
20/19) 
 
Møtesekretær: 
Unni Westli, kontrollsekretær   
 
Diverse merknader: 
Møteinnkallingen ble godkjent.  
Det var en merknad til sakslisten: 
Sak 16/19 Nesodden kommune – Årsmelding 2018, bør hete Nesodden kommune – 
Årsberetning 2018. 
 
 
Møteprotokoll godkjent 18.06.2019 
 
 
 

Arne Maus   Jørn Bertelsen 
leder  nestleder 
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Saksliste 
 Side 

 

15/19 19/00068-2 Godkjenning av protokoll fra møte 26.mars 2019 3 

16/19 19/00061-1 Nesodden kommune - Årsmelding 2018 4 

17/19 19/00060-1 Nesodden kommune - Årsregnskap 2018 5 

18/19 19/00069-3 Rapport om behandling av saker unntatt fra 
offentlighet i kontrollutvalget 2018 - Ny behandling - 
Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13 

7 

19/19 19/00074-1 Forvaltningsrevisjon - Samfunnssikkerhet og 
beredskap - Mål og problemstillinger 

8 

20/19 18/00190-6 Valg av revisjonsordning for Nesodden kommune 9 

21/19 19/00038-3 Referat og orienteringer 11 

Eventuelt 
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Nesodden KU-15/19 
Godkjenning av protokoll fra møte 26.mars 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Protokoll fra møtet 26.mars 2019 godkjennes. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 07.05.2019: 
Leder innledet. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 07.05.2019: 
 
Protokoll fra møtet 26.mars 2019 godkjennes. 
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Nesodden KU-16/19 
Nesodden kommune - Årsmelding 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar Nesodden kommunes årsberetning for 2018 til orientering 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 07.05.2019: 
Årsberetningen og årsregnskapet ble behandlet under ett.  
 
Leder innledet. 
 
Revisjonssjef Steinar Neby orienterte om revisjonens arbeid med årsregnskapet. 
 
Rådmann Wenche Folberg ga en kort orientering om årsberetningen. 
 
Kontrollutvalgets medlemmer kommenterte og stilte spørsmål. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 07.05.2019: 
 
Kontrollutvalget tar Nesodden kommunes årsberetning for 2018 til orientering 
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Nesodden KU-17/19 
Nesodden kommune - Årsregnskap 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget har i møte 07.05.19 i sak 17/19 Behandlet Nesodden kommunes 
årsregnskap for 2018.   
 
Grunnlag for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen, 
datert 23.04.19, og rådmannens årsberetning for 2018. I tillegg har ansvarlig revisor 
og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle 
problemstillinger.  
 
Kontrollutvalget har merket seg at Nesodden kommunes regnskap viser et 
overskudd/merforbruk på 30 mill. kr, mens netto driftsresultat er på 43,5 mill. kr.  
 
Budsjettdisiplinen har stort sett vært god innenfor alle områder. Det er registrert et 
merforbruk i forhold til budsjett innenfor Integrering og mangfold. Dette er ikke 
kommentert i rådmannens årsberetning.  
 
Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i 
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 23.04.2019, har kontrollutvalget ikke 
merknader til Nesodden kommunes årsregnskap for 2018. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 07.05.2019: 
Årsberetningen og årsregnskapet ble behandlet under ett.  
 
Leder innledet. 
 
Revisjonssjef Steinar Neby orienterte om revisjonens arbeid med årsregnskapet. 
 
Rådmann Wenche Folberg ga en kort orientering om årsberetningen. 
 
Kontrollutvalgets medlemmer kommenterte og stilte spørsmål. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 07.05.2019: 
 
Kontrollutvalget har i møte 07.05.19 i sak 17/19 Behandlet Nesodden kommunes 
årsregnskap for 2018.   
 
Grunnlag for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen, 
datert 23.04.19, og rådmannens årsberetning for 2018. I tillegg har ansvarlig revisor 
og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle 
problemstillinger.  
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Kontrollutvalget har merket seg at Nesodden kommunes regnskap viser et 
overskudd/merforbruk på 30 mill. kr, mens netto driftsresultat er på 43,5 mill. kr.  
 
Budsjettdisiplinen har stort sett vært god innenfor alle områder. Det er registrert et 
merforbruk i forhold til budsjett innenfor Integrering og mangfold. Dette er ikke 
kommentert i rådmannens årsberetning.  
 
Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i 
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 23.04.2019, har kontrollutvalget ikke 
merknader til Nesodden kommunes årsregnskap for 2018. 
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Nesodden KU-18/19 
Rapport om behandling av saker unntatt fra offentlighet i 
kontrollutvalget 2018 - Ny behandling 
 

Unntatt etter offentleglova  §13 jfr fvl §13 
 

Saksdokumentet er unntatt offentlighet 
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Nesodden KU-19/19 
Forvaltningsrevisjon - Samfunnssikkerhet og beredskap - Mål og 
problemstillinger 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Kontrollutvalget godkjenner mål og problemstillinger for 

forvaltningsrevisjonsprosjektet Samfunnssikkerhet og beredskap 
2. Kontrollutvalget ber Follo Distriktsrevisjon IKS utarbeide prosjektplan på bakgrunn 

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

 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 07.05.2019: 
 
Leder innledet. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 07.05.2019: 

 
1. Kontrollutvalget godkjenner mål og problemstillinger for 

forvaltningsrevisjonsprosjektet Samfunnssikkerhet og beredskap 
2. Kontrollutvalget ber Follo Distriktsrevisjon IKS utarbeide prosjektplan på bakgrunn 

av mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet. Prosjektplan legges 
fram til kontrollutvalgets neste møte.  
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Nesodden KU-20/19 
Valg av revisjonsordning for Nesodden kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 07.05.2019: 
 
Leder innledet.  
 
Revisjonssjef Steinar Neby orienterte om prosessen med opprettelsen av nye Viken 
kommunerevisjon IKS.  Han forlot deretter møtet.  
 
Kontrollutvalget drøftet hvilken revisjonsordning de ønsket.   
 
Jørn Bertelsen fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
1. Kommunen slutter seg til sammenslåingen av Follo distriktsrevisjon IKS og 

Buskerud Kommunerevisjon IKS til Viken kommunerevisjon IKS. 
2. Kommunestyret vedtar selskapsavtale som gjelder fra stiftelse og fram til 31. 

desember 2019. 
3. Kommunestyret vedtar selskapsavtale som gjelder fra og med 1. januar 2020.  
4. Kommunestyret velger representant med varamedlemmer til selskapets 

representantskap. Disse representantens valgperiode vil vare frem til de nye 
kommunestyrene/fylkestinget er konstituert og ha gjort nye valg av representanter 
høsten 2019.  

5. Kommunestyret velger å sette revisjonstjenestene ut på anbud fra og med 
revisjonsåret 2021. 

6. Kommunestyret ber kontrollutvalget konkurranseutsette revisjonsoppdragene 
hver for seg og innstille overfor kommunestyret på revisor for regnskapsrevisjon 
og forvaltningsrevisjon. Det forutsettes at rådmannen bistår kontrollutvalget med 
den praktiske gjennomføringen av anbudskonkurransen.  

7. Kommunestyret forutsetter at avtale med regnskapsrevisor skal skje etter avtale 
om 2,5 år, med mulighet for 1 + 1 års opsjon. 

8. Kommunestyret forutsetter at avtale med forvaltningsrevisor skal skje årlig/etter 
avtale om 2 år med mulighet for 1 + 1 års opsjon.  

 
Votering: 
Forslag fra Jørn Bertelsen ble enstemmig vedtatt.  
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 07.05.2019: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:  
1. Kommunen slutter seg til sammenslåingen av Follo distriktsrevisjon IKS og 

Buskerud Kommunerevisjon IKS til Viken kommunerevisjon IKS. 
2. Kommunestyret vedtar selskapsavtale som gjelder fra stiftelse og fram til 31. 

desember 2019. 
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3. Kommunestyret vedtar selskapsavtale som gjelder fra og med 1. januar 2020.  
4. Kommunestyret velger representant med varamedlemmer til selskapets 

representantskap. Disse representantens valgperiode vil vare frem til de nye 
kommunestyrene/fylkestinget er konstituert og ha gjort nye valg av representanter 
høsten 2019.  

5. Kommunestyret velger å sette revisjonstjenestene ut på anbud fra og med 
revisjonsåret 2021. 

6. Kommunestyret ber kontrollutvalget konkurranseutsette revisjonsoppdragene 
hver for seg og innstille overfor kommunestyret på revisor for regnskapsrevisjon 
og forvaltningsrevisjon. Det forutsettes at rådmannen bistår kontrollutvalget med 
den praktiske gjennomføringen av anbudskonkurransen.  

7. Kommunestyret forutsetter at avtale med regnskapsrevisor skal skje etter avtale 
om 2,5 år, med mulighet for 1 + 1 års opsjon. 

8. Kommunestyret forutsetter at avtale med forvaltningsrevisor skal skje årlig/etter 
avtale om 2 år med mulighet for 1 + 1 års opsjon. 
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Nesodden KU-21/19 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 07.05.2019: 
Leder innledet. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 07.05.2019: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt 

Valg av sekretariatsordning 

Leder, Arne Maus, viste til at kontrollutvalget må ta stilling til valg av 
sekretariatsordning så snart som mulig, og ba sekretariatet om en skriftlig orientering 
om prosessen mot sammenslåing av sekretariatene i ROKUS, KUBIKS og FIKS 
innen 1. juni.   

 
Møtet hevet kl. 20:00 


	MØTEPROTOKOLL
	Nesodden kontrollutvalg

