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MØTEPROTOKOLL 
 

Nesodden kontrollutvalg 
 
Møtetid: 21.03.2017 kl. 17:15 
Sted: Møterom Hasle i Tangenten 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Arne Maus (SV), Arne Thodok Eriksen (MDG), Sidsel Tjernshaugen (Ap), May 
Lissbeth Ananiassen (R) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Harald Tronvik (H) 
 
Forfall:  
Jørn Bertelsen (H) 
 
Fra sekretariatet: 
Jan T. Løkken (møtesekretær) 
 
Fra Follo distriktsrevisjon: 
Avdelingsleder Didrik Hjort 
 
Fra kommunestyret: 
Ordfører Nina Sandberg 
   
 
Diverse merknader: 
Arne Maus varslet en sak under Eventuelt 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 02.05.2017 
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Nesodden KU-8/17 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 31. januar 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 31. januar 2017 godkjennes. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 21.03.2017: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 21.03.2017: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 31. januar 2017 godkjennes. 
 
[Lagre]  
 
Nesodden KU-9/17 
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av sykehjem 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget godkjenner forslaget til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av 
kvalitet i sykehjemstilbudet 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 21.03.2017: 
Utvalget var enig om at revisjonen skal fokusere på kvaliteten i tilbudet til 
Nesoddtunet sykehjem. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 21.03.2017: 
Kontrollutvalget godkjenner forslaget til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av 
kvalitet i sykehjemstilbudet. 
[Lagre]  
 
Nesodden KU-10/17 
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon om barn og ungdoms 
psykiske helse 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget godkjenner revisjonens prosjektplan for kommunens tilbud til barn og 
unge innenfor psykisk helse.  
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 21.03.2017: 
Revisjonen ble bedt om å vurdere en brukerundersøkelse og å se nærmere på 
overgangen mellom kommunens tilbud og andre tilbud (så som spesialisttjenestens) 
for å unngå at barn og unge havner i et vakuum. 
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Votering: 
Innstillingen ble, med tillegg av de merknader som framkom i møtet, enstemmig 
vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 21.03.2017: 
Kontrollutvalget godkjenner revisjonens prosjektplan for kommunens tilbud til barn og 
unge innenfor psykisk helse. Revisjonen bes se på i hvilken grad merknadene i  
møtet kan innpasses i revisjonen.   
 
[Lagre]  
 
Nesodden KU-11/17 
Orienteringssaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Orienteringssakene tas til orientering.  
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 21.03.2017: 
Deltakerne under NKRFs kontrollutvalgskonferanse 1. og 2. februar orienterte om 
noen av sine inntrykk  fra konferansen. 
Arne Maus orienterte om kontrollutvalgenes fellesmøte med Follo landbrukskontor 7.  
februar.   
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 21.03.2017: 
Orienteringssakene tas til orientering.  
 
[Lagre]  
 
Eventuelt 
 
Kontrollutvalget ba i møtet 31. januar under Eventuelt om at utvalget kommer med på 
kommunens møtekalender for de politiske utvalgene på internett. 
Kommuneadministrasjonens tilbakemelding i e-post av 15. mars. ble omdelt i møtet. 
Utvalget ga uttrykk for forståelse for de begrensninger som finnes i dagens system 
for kunngjøring på kommunens internettsider.  Utvalget mente de forbedringer som 
foreslås i e-posten fra administrasjonen er positive for å øke utvalgets synlighet på 
sidene.   
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