
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Nesodden kontrollutvalg 
 
Møtetid: 30.05.2018 kl. 17:15 
Sted: Møterom Hasle, Tangenten 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Arne Maus (SV) leder, Sidsel Tjernshaugen (AP), Arne Thodok Eriksen (MDG),  
May Lissbeth Ananiassen (R)  
 
Møtende varamedlemmer: 
Harald Tronvik (H) 
 
Forfall:  
Jørn Gunnar Bertelsen (H) nestleder 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Wenche Folberg, rådmann  
Arve Ruud, stabsjef Økonomi og styring (under sakene 15/-18 – 17/18) 
 
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte: 
Steinar Neby, revisjonssjef 
Pavel Makarov, revisor 
Didrik Hjort, ass. revisjonssjef / avdelingsleder forvaltningsrevisjon 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS   
 
Diverse merknader: 
Innkalling og sakliste ble godkjent. 
Sakene 16/18 og 17/18 ble behandlet samlet. 
 
Møteprotokoll godkjent 19.06.2018 
 
 
 

Arne Maus/s./   
Leder   
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

15/18 18/00069-3 Godkjenning av protokoll fra møte 15.mai 2018 3 

16/18 18/00098-1 Nesodden kommune - Årsberetning 2017 4 

17/18 18/00090-3 Nesodden kommune - Årsregnskap 2017 5 

18/18 17/00315-3 Forvaltningsrevisjonsrapport - Integrering av 
flyktninger i Nesodden kommune 

7 

19/18 18/00065-3 Referat og orienteringer 8 

Eventuelt 
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Nesodden KU-15/18 
Godkjenning av protokoll fra møte 15.mai 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Protokoll fra møtet 15.mai 2018 godkjennes. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 30.05.2018: 
Leder viste til protokollen. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 30.05.2018: 
 
Protokoll fra møtet 15.mai 2018 godkjennes. 
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Nesodden KU-16/18 
Nesodden kommune - Årsberetning 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar Nesodden kommunes årsberetning for 2017 til orientering. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 30.05.2018: 
Stabssjef økonomi og styring, Arve Ruud, presenterte årsberetningen og svarte på 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
Rådmann Wenche Folberg supplerte orienteringen. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 30.05.2018: 
 
Kontrollutvalget tar Nesodden kommunes årsberetning for 2017 til orientering. 
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Nesodden KU-17/18 
Nesodden kommune - Årsregnskap 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Nesodden kommunes årsregnskap for 2017 
 
Kontrollutvalget har i møte 30.5.18 i sak 17/18 behandlet Nesodden kommunes 
årsregnskap for 2017. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen, datert 18.4.2018, revisjonsrapport pr 31.12.17, datert 
27.4.2018, og rådmannens årsberetning for 2017. I tillegg har ansvarlig revisor og 
rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle 
problemstillinger.  
 
Kontrollutvalget har merket seg at Nesodden kommunes regnskap for 2017 viser et 
overskudd/mindreforbruk på 19,019 mill. kroner, mens netto driftsresultat er positivt 
med 24,101 mill. kroner. Årets overskudd vil av rådmannen bli foreslått avsatt til fond. 
Kontrollutvalget har ingen innvendinger mot dette forslaget. 
 
Budsjettdisiplinen har stor sett vært god innenfor de fleste ansvarsområder. Det er 
spesielt innenfor Rådmannskontoret, Skole, barnehage og oppvekst, Integrering 
og mangfold, Kultur, Infrastruktur og Eiendom at det er vesentlig merforbruk i 
forhold til budsjett. Det er redegjort for avvikene i rådmannens årsberetning.  
 
Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i 
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 18.4.2018, har kontrollutvalget ikke 
merknader til Nesodden kommunes årsregnskap for 2017. 
 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 30.05.2018: 
Stabssjef økonomi og styring, Arve Ruud, presenterte årsregnskapet og svarte på 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Revisjonssjef Steinar Neby presenterte revisjonsberetningen og revisjonsrapport pr 
31.12.17, og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Utvalget besluttet at saksutskrift av hele saken skal oversendes sammen med 
kontrollutvalgets uttalelse. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 30.05.2018: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Nesodden kommunes årsregnskap for 2017 
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Kontrollutvalget har i møte 30.5.18 i sak 17/18 behandlet Nesodden kommunes 
årsregnskap for 2017. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen, datert 18.4.2018, revisjonsrapport pr 31.12.17, datert 
27.4.2018, og rådmannens årsberetning for 2017. I tillegg har ansvarlig revisor og 
rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle 
problemstillinger.  
 
Kontrollutvalget har merket seg at Nesodden kommunes regnskap for 2017 viser et 
overskudd/mindreforbruk på 19,019 mill. kroner, mens netto driftsresultat er positivt 
med 24,101 mill. kroner. Årets overskudd vil av rådmannen bli foreslått avsatt til fond. 
Kontrollutvalget har ingen innvendinger mot dette forslaget. 
 
Budsjettdisiplinen har stor sett vært god innenfor de fleste ansvarsområder. Det er 
spesielt innenfor Rådmannskontoret, Skole, barnehage og oppvekst, Integrering 
og mangfold, Kultur, Infrastruktur og Eiendom at det er vesentlig merforbruk i 
forhold til budsjett. Det er redegjort for avvikene i rådmannens årsberetning.  
 
Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i 
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 18.4.2018, har kontrollutvalget ikke 
merknader til Nesodden kommunes årsregnskap for 2017. 
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Nesodden KU-18/18 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Integrering av flyktninger i 
Nesodden kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Integrering av flyktninger i 

Nesodden kommune til orientering. 
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber rådmannen iverksette 

følgende tiltak: 
a. Overføring av flyktninger og familiegjenforente til NAV tre år etter bosetting bør 

vurderes utfra tilgang til statlige arbeidsmarkedstiltak og rasjonell forvaltning.  

b. Virksomhet Integrering og mangfolds avdelingsstruktur bør vurderes på 
bakgrunn av redusert bosetting.  

3. Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om 
kommunens oppfølging av anbefalingene innen 12 måneder. 

 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 30.05.2018: 
Avdelingsleder forvaltningsrevisjon, Didrik Hjort presenterte rapporten og svarte på 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Rådmann Wenche Folberg svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 30.05.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Integrering av flyktninger i 

Nesodden kommune til orientering. 
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber rådmannen iverksette 

følgende tiltak: 
a. Overføring av flyktninger og familiegjenforente til NAV tre år etter bosetting bør 

vurderes utfra tilgang til statlige arbeidsmarkedstiltak og rasjonell forvaltning.  

b. Virksomhet Integrering og mangfolds avdelingsstruktur bør vurderes på 
bakgrunn av redusert bosetting.  

3. Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om 
kommunens oppfølging av anbefalingene innen 12 måneder. 
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Nesodden KU-19/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 30.05.2018: 
 
OS 17/18 Ny kommunelov 
  Leder orienterte. 

Det legges opp til at ny kommunelov vedtas i løpet av 2018, men ikke vil trå i 
kraft før til sommeren 2019. Dette har en sammenheng med at forskrifter til 
loven må endres. 

 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 30.05.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
Henvendelse til kontrollutvalget – Samarbeidet mellom Remonter AS og NAV 
Leder viste til utsendte papirer til utvalgets medlemmer. 
 
Habilitetsvurdering: 
Sidsel Tjernshaugen ba om å få sin habilitet vurdert da hun er varamedlem til styret i 
Remonter AS. Tjernshaugen fratrådte ved vurdering av habilitetsspørsmålet. 
 
Kontrollutvalget fant Sidsel Tjernshaugen inhabil i saken (4 voterende) 
 
 
Behandling av saken: 
Rådmann Wenche Folberg orienterte. Det er berammet et møte mellom rådmann og 
Remonter AS i juni. 
 
Leder fremmet følgende forslag: 
 
«Da saken for tiden er under behandling i kommunen, anses den ikke som en sak for 
kontrollutvalget.» 
 
Votering 
Leders forslag ble enstemmig vedtatt (4 voterende) 
 
Vedtak 
Da saken for tiden er under behandling i kommunen, anses den ikke som en sak for 
kontrollutvalget. 
 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 19:32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


