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Saker til behandling  

Nesodden KU-28/17 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 19. september 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 19. september 2017 godkjennes 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 24.10.2017: 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 24.10.2017: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 19. september 2017 godkjennes 
 
[Lagre]  
 

Nesodden KU-29/17 
Dialog med den nye rådmannen 
 
Sekretariatets innstilling: 
Dialogen med den nye rådmannen tas til orientering. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 24.10.2017: 
Wenche Folberg orienterte om sine prioriteringer ved oppstarten som rådmann i 
kommunen og hadde en dialog med utvalget. 
 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 24.10.2017: 
Dialogen med den nye rådmannen tas til orientering. 
 
[Lagre]  
 

Nesodden KU-30/17 
Mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonen 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til formål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjon av «integrering av flyktninger» og «rus og psykiatri». 
Revisjonen bes legge fram forslag til prosjektplaner.  
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 24.10.2017: 
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Til revisjonen av «integrering av flyktninger» foreslo Sidsel Tjernshaugen  at det i 
problemstilling nr 6  føyes til «og frivilligheten». 
Arne Maus foreslo en ny problemstilling under rus og psykiatri: «Hvordan forebygger 
kommunen psykiske problemer og/eller rusmiddelproblemer?» 
 
Votering: 
Innstillingen ble, med tillegg av forsalgene framsatt i møtet, enstemmig vedtatt.  
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 24.10.2017: 
Kontrollutvalget slutter seg, med tillegg av forslagene framsatt i møtet, til 
sekretariatets forslag til formål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon av 
«integrering av flyktninger» og «rus og psykiatri». 
Revisjonen bes legge fram forslag til prosjektplaner.  
 
[Lagre]  
 

Nesodden KU-31/17 
Invitasjon til samarbeid om forvaltningsrevisjon av Follo 
landbrukskontor 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget takker ja til invitasjonen fra Ås KU om å delta i prosjektet for 
forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor. 
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om formål og problemstillinger for prosjektet. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 24.10.2017: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 24.10.2017: 
Kontrollutvalget takker ja til invitasjonen fra Ås KU om å delta i prosjektet for 
forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor. 
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om formål og problemstillinger for prosjektet. 
 
[Lagre]  
 
 

Nesodden KU-32/17 
Orienteringssaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Orienteringssakene tas til orientering.  
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 24.10.2017: 
Vedr. vedlegg 1: Utvalget etterlyste en reel periodisering av tertialregnskapene. 
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Vedr. vedlegg 2: Utvalget ber revisjonen i løpet av våre 2018 å presentere sin 
metodikk for regnskapsrevisjonen.  
 
Vedr. vedlegg 3: Utvalget ber revisjonen undersøke om rutinene for mottak, 
oppbevaring og retur av nøkler til pasienter innen helse- og omsorgstjenesten er 
tilfredsstillende. 
 
Votering: 
Utvalget vedtok enstemmig de merknadene som er referert ovenfor.  
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 24.10.2017: 
Orienteringssakene ble, med de tillegg av de merknadene som utvalget var enige 
om, tatt til orientering.  
 
[Lagre]  
 


