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Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 

Møtende medlemmer:  
Arne Maus (SV), Arne Thodok Eriksen (MDG), Sidsel Tjernshaugen (Ap), Jørn 
Bertelsen (H), May Lissbeth Ananiassen (R) 

Fra Follo distriktsrevisjon møtte: 
Forvaltningsrevisor Bjørn Tore Nedregård 

Møtesekretær: 
  Lene H. Lilleheier (FIKS) 

Diverse merknader: 

Møteprotokoll godkjent 13.03.2018 

Arne Thodok Eriksen meldte inn én sak til eventuelt. 
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Saksliste 

Side 

Saker til behandling 

1/18 18/00027-1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 5.12.2017 3 

2/18 17/00093-3 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid 
for barn og unge 

4 

3/18 18/00002-2 Erklæringer fra revisor 6 

4/18 18/00028-1 Kontrollutvalgets årsrapport 2017 7 

5/18 18/00033-1 Orienteringssaker 8 

Eventuelt 
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Nesodden KU-1/18 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 5.12.2017 

Sekretariatets innstilling: 
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 5. desember 2017 godkjennes. 

Nesodden kontrollutvalgs behandling 30.01.2018: 

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 30.01.2018: 
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 5. desember 2017 godkjennes. 
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Nesodden KU-2/18 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og 
unge 

Sekretariatets innstilling: 

Forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helsearbeid for barn og unge» oversendes 
kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret merker seg at revisjonen gir følgende anbefalinger i rapporten
om «Psykisk helsearbeid for barn og unge»:

a) Utarbeide en oversikt over barn og unge som er risikoutsatt i forhold til
utvikling av psykiske vansker.

b) Utarbeide en samlet oversikt over tiltak rettet mot målgruppen.

c) Sørge for at tiltak er samordnet og har en forankring inn mot kommunens
ledelse.

d) Utarbeide skriftlige avtaler som ramme for de samarbeidsordninger som
etableres.

e) Videreutvikle individuell plan til et mer dynamisk og tjenlig verktøy.

f) Vurdere om det er tilfeller hvor IP kan være nyttig for brukeren.

2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde tilbake til
kontrollutvalget om resultatet innen tolv måneder.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 30.01.2018: 
Bjørn Tore Nedregård fra FDR presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra 
utvalget. 

Innkommet tilleggsforslag fra utvalget: 

Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i rapporten og viser spesielt til punkt c 
om samordning og forankring inn mot kommunens ledelse. Utvalget vil i tillegg 
bemerke at kommunen i større grad bør vurdere systematisk om hvordan iverksatte 
individuelle planer (IP) virker for brukerne. 

Votering: Innstillingen med tillegg av innkommet forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Nesodden kontrollutvalgs vedtak 30.01.2018: 

Forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helsearbeid for barn og unge» oversendes 
kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret merker seg at revisjonen gir følgende anbefalinger i rapporten
om «Psykisk helsearbeid for barn og unge»:

a) Utarbeide en oversikt over barn og unge som er risikoutsatt i forhold til
utvikling av psykiske vansker.

b) Utarbeide en samlet oversikt over tiltak rettet mot målgruppen.

c) Sørge for at tiltak er samordnet og har en forankring inn mot kommunens
ledelse.

d) Utarbeide skriftlige avtaler som ramme for de samarbeidsordninger som
etableres.

e) Videreutvikle individuell plan til et mer dynamisk og tjenlig verktøy.

f) Vurdere om det er tilfeller hvor IP kan være nyttig for brukeren.

2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde tilbake til
kontrollutvalget om resultatet innen tolv måneder.

Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i rapporten og viser spesielt til punkt 
c om samordning og forankring inn mot kommunens ledelse. Utvalget vil i tillegg 
bemerke at kommunen i større grad bør vurdere systematisk om 
hvordan iverksatte individuelle planer (IP) virker for brukerne. 
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Nesodden KU-3/18 
Erklæringer fra revisor 

Sekretariatets innstilling: 

Revisor egenvurdering av uavhengighet i brev av 12. desember 2017 og revisors 

erklæring vedrørende krav til utdanning og praksis og vandel i brev av 27. november 

2017 tas til orientering. 

Nesodden kontrollutvalgs behandling 30.01.2018: 

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 30.01.2018: 

Revisor egenvurdering av uavhengighet i brev av 12. desember 2017 og revisors 

erklæring vedrørende krav til utdanning og praksis og vandel i brev av 27. november 

2017 tas til orientering. 
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Nesodden KU-4/18 
Kontrollutvalgets årsrapport 2017 

Sekretariatets innstilling: 
1. Kontrollutvalgets årsrapport 2017 vedtas.

2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2017 til orientering.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 30.01.2018: 

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 30.01.2018: 
1. Kontrollutvalgets årsrapport 2017 vedtas.

2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2017 til orientering.
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Nesodden KU-5/18 
Orienteringssaker 

Sekretariatets innstilling: 
Saken tas til orientering. 

Nesodden kontrollutvalgs behandling 30.01.2018: 

Votering: Innstilingen ble enstemmig vedtatt. 

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 30.01.2018: 
Saken tas til orientering. 

Eventuelt 

Arne Thodok Eriksen viste til en mottatt henvendelse om kommunens manglende 
oppfølging av KOB-planen. Utvalget var enige om at saken ikke kan tas opp på 
særskilt grunnlag, men at kommunens systemer for oppfølging av vedtak og 
rapportering om dette, er aktuelt å se nærmere på når 1. tertialrapport for 2018 
foreligger. 

Arne Maus redegjorde for mottatt henvendelse angående fremføring av kyststi i 
kommunen. Utvalget var enige om at kommunen er rett adressat på spørsmål om 
status i enkeltsaker, og ba sekretariatet besvare henvendelsen på dette grunnlaget. 


