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1. Innledning 
For at kommunestyret skal være orientert om kontrollutvalgets arbeid blir det hvert år 

utarbeidet en årsrapport som legges frem for kommunestyret. Rapporten tar for seg 

oppgavene kontrollutvalget er pålagt gjennom lov og forskrift, og hvordan disse er løst.   

 

2. Kontrollutvalgets mandat og oppgaver 
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret føre kontroll og tilsyn med forvaltningen 

av kommunen. Utvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 

forvaltningsrevisjon og at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 

eierinteresser i selskapene. Videre skal kontrollutvalget rapportere til kommunestyret om 

gjennomførte forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller. Utvalget skal også gi uttalelse 

om kommunens årsregnskap, påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, og at 

revisjonsmerknader blir fulgt opp.  

 

2. Kontrollutvalget i Nesodden 

2.1 Medlemmer 

Kontrollutvalget besto per 31.12.2017 av følgende medlemmer og varamedlemmer: 

Medlemmer  Varamedlemmer 

 

Arne Maus, leder (SV)   

Jørn Bertelsen, nestleder (H) 

Sidsel Tjernshaugen (A) 

Arne Todok Eriksen (MDG) 

May Lissbeth Ananiassen (R) 

 

For SV:         Ellen Jakobsen  

For H:           1. Harald Tronvik 

                      2. Anette Løes Hokholt Wiik 

For A:           1. Petter Moen 

                      2. Øyvind Brekke 

For MDG:    Bendik Fjeldstad 

For R:           Øystein Tellef Hansen 

 

2.2 Møter 

Kontrollutvalget har avholdt syv møter og behandlet 41 nummererte saker i løpet av året. 

Grunnet forfall deltok varamedlem Harald Tronvik på ett møte. 

Kommunestyret har vedtatt et eget reglement for utvalgets arbeid. I tillegg har utvalget en 

strategi- og handlingsplan som fornyes årlig. En aktivitetsplan rulleres mellom hvert møte.   
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Kontrollutvalget har egne nettsider hos kommunen og på FIKS sine nettsider 

(www.follofiks.no) der innkallinger, protokoller og forvaltningsrevisjonsrapporter 

publiseres fortløpende. 

 

2.3 Deltakelse på kurs og konferanser 

Arne Todok Eriksen, May Lissbeth Ananiassen og Sidsel Tjernshaugen deltok på 

kontrollutvalgskonferansen til NKRF 1. og 2. februar på Gardermoen.  Arne Maus deltok på 

fagkonferansen og årsmøtet for Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 7. og 8. juni i Tromsø. 

Under faglig forum for kontrollutvalgene i Follo den 26. oktober var utvalget representert 

med Arne Maus, May Lissbeth Ananiassen og Arne Thodok Eriksen. Forumet arrangeres av 

FIKS.  Hovedtema var en presentasjon av en rapport om det kommunale risikobildet og en 

orientering om kommunesammenslåingen mellom Ski og Oppegård.  

 

3. Sekretariat 
Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har tilfredsstillende sekretariatsbistand. 

Sekretariatsfunksjonen kan verken legges til kommunens administrasjon eller til den som 

utfører revisjonsoppgaver for kommunen. Kravet er ivaretatt ved at det er etablert et 

interkommunalt samarbeid om sekretariatet. Follo interkommunale 

kontrollutvalgssekretariat (FIKS) har alle syv Follo-kommuner som deltakere.   

Sekretariatet har ansvaret for forberedelse, herunder; skrive saksfremstillinger og følge opp 

kontrollutvalgsmøtene. I tillegg har FIKS ansvaret for selskapskontrollen på vegne av 

deltakerkommunene. 

Ås er vertskommune for sekretariatet, og samarbeidet er hjemlet i kommunelovens § 27. 

Kontrollutvalgenes ledere utgjør styret for FIKS og har ansvaret for driften av sekretariatet. 

Det enkelte kontrollutvalg fastsetter for øvrig sekretariatets arbeidsoppgaver. 

Sekretær for utvalget i 2017 har vært kontrollsjef Jan T. Løkken.   

 

4. Budsjett kontroll og tilsyn 
Kontrollutvalget skal innstille om budsjett for kontroll og tilsyn i kommunen. Utvalget avga 

innstilling overfor kommunestyret om budsjettet for 2018 for revisjonen, sekretariatet og 

egne utgifter i sitt møte den 19. september 2017. 

http://www.follofiks.no/
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5. Utvalgets arbeid 

5.1 Tilsyn med revisjonen 

Follo distriktsrevisjon IKS (FDR) er kommunens revisor og utfører både regnskapsrevisjon 

og forvaltningsrevisjon. FDR er etablert ved avtale om felles revisjonsordning mellom 

kommunene Enebakk, Ås, Nesodden og Ski. Revisor rapporterer resultatene av sin revisjon 

og kontroll til kontrollutvalget. Revisjonen har i 2017 lagt frem sin hel- og halvårsrapport for 

revisjonsåret til behandling i kontrollutvalget.  I tillegg har de fremlagt revisjonsstrategien 

for 2017.  Revisors erklæring vedrørende krav til utdanning og praksis og vandel ble tatt til 

orientering i sak 3/17.  

Kontrollutvalget konkluderte i sak 36/17 med at de etablerte ordningene for å ivareta påse-

ansvaret overfor revisor var tilfredsstillende.   

Kommunestyret vedtok i september 2016 kontrollutvalgets innstilling om å slutte seg til 

forslaget fra FDR om å fusjonere selskapet med Østfold kommunerevisjon IKS.  Revisjonen 

orienterte i møtet 2. mai om at planene om fusjon ikke kom i mål, men at selskapene vil søke 

å videreføre samarbeidet på andre måter. 

 

5.2 Regnskapssaker 

Som kontrollorgan på vegne av kommunestyret skal kontrollutvalget behandle kommunens 

regnskaper og sammen med revisjonsberetning og andre tilhørende dokumenter, avgi 

uttalelse til kommunestyret. Kontrollutvalgets uttalelse oversendes kommunestyret med 

kopi til formannskapet.  

Kontrollutvalget avga sin uttalelse om årsregnskapet for 2016 i møte den 2. mai 2017.  

Kontrollutvalget behandlet 20. juni revisjonens nummererte brev nr. 2 og rådmannens 

tilsvar og vedtok å ta saken til orientering. 

 

5.3 Tilsyn med forvaltningen 

Kontrollutvalget innstiller årlig om tema, mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon. 

Prosjektene velges med utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020, vedtatt av 

kommunestyret i 2016. Dersom en endring av risikobildet tilsier det, kan planen fravikes.  

Kontrollutvalget vedtok følgende tema for forvaltningsrevisjon 2017: 

 Barn og ungdoms psykiske helse - rapport ventes i januar 2018 

 Kvalitet i sykehjemstilbudet – rapporten ble behandlet i utvalget 20. juni og i 

kommunestyret 6. september 
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Utvalgets vedtak om tema for forvaltningsrevisjon 2018: 

 Integrering av flyktninger 

 Rus og psykiatri 

 Follo landbrukskontor – fellesprosjekt med Ås kontrollutvalg ansvarlig 

 

Forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor 

Seks Follo-kommuner deltar i et samarbeid om Follo landbrukskontor. Utvalgets leder 

deltok i et felles informasjonsmøte for kontrollutvalgene om landbrukskontoret den 7. 

februar.  Ås kommune er vertskommune for landbrukskontoret.  Kontrollutvalget i Ås har 

dermed kontroll- og tilsynsansvaret for kontoret. Etter initiativ fra kontrollutvalget i Ski 

inviterte Ås KU kontrollutvalgene i de andre deltakerkommunene til å være med på en 

generell forvaltningsrevisjon av selskapet. Ås fikk positiv tilbakemelding fra alle, unntatt 

Oppegård, og Follo distriktsrevisjon vil trolig gjennomføre revisjonen i 2018.  

 

Rådmannens oppfølging av anbefalingene i tidligere forvaltningsrevisjonsrapporter 

Rådmannens tilbakemeldinger om oppfølgingen av anbefalingene i 

forvaltningsrevisjonsrapportene behandles i kontrollutvalget som rapporterer videre til 

kommunestyret. 

Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten om kommunens møte med 

publikum ble behandlet i utvalget den 20. juni. Saken ble oversendt kommunestyret med 

anbefaling om å ta saken til orientering. Kommunestyret behandlet saken i møte den 6. 

september, og sluttet seg til kontrollutvalgets innstilling. 

 

5.4 Selskapskontrollen 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser 

i selskaper med mer. Dette innebærer en kontroll rettet mot selskapene i form av 

eierskapskontroll og/eller forvaltningsrevisjon. Selskapskontrollen omfatter 

interkommunale selskaper og heleide kommunale aksjeselskaper. Nesodden kommune har 

eierinteresser i seks selskaper hvor det kan drives selskapskontroll: Remontèr AS, Follo 

distriktsrevisjon IKS, Follo lokalmedisinske senter IKS, Follo Ren IKS, Krise- og 

incestsenteret i Follo IKS, og Follo brannvesen IKS.    
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Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 – 2020 

I kommunestyrets møte den 28. september  2016 ble kontrollutvalgets forslag til plan for 

selskapskontroll 2017-2020 enstemmig vedtatt. 

 Planen omfatter følgende tiltak: 

2018: Eierskapskontroll med vekt på selskapenes oppfølging av retningslinjer gitt nasjonalt 

og lokalt. 

2019:  Forvaltningsrevisjon av ett selskap.  

2020:  Eierskapskontroll med vekt på kommunenes eierstyring generelt.  

 

5.5 Andre kontroller 

I tillegg til kontrollformene som er beskrevet ovenfor, skal kontrollutvalget gjennomføre 

løpende tilsyn med forvaltningen på andre måter. 

I 2017 tok utvalget blant annet opp følgende saker: 

Kritikk av kommunens saksbehandling ved anskaffelse. 

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) konkludert i en sak med at Nesodden 

kommune hadde foretatt en ulovlig anskaffelse av leie av omsorgsboliger. Kontrollutvalget 

ba om rådmannens redegjørelse om saken. I møtet 2. mai vedtok utvalget en kritikk av 

kommunens saksbehandling som ble oversendt til kommunestyret. 

Barnehageplasser 

Rådmannen v/stabssjef Arve Ruud svarte i utvalgets møte 20. juni på utvalgets spørsmål om 

kommunens arbeid med å sikre plass til søkerne om barnehageplass fra høsten. 

Dialog med ny rådmann 

Rådmann Wenche Folberg tiltrådte som ny rådmann 6. september og utvalget hadde 24. 

oktober en dialog med henne om oppgavene og samarbeidet med kontrollutvalget.  

 

 

Nesodden, 30. januar 2018 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune 

 

Arne Maus/s./         Jørn Bertelsen /s./ 

leder           nestleder  


