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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 35/19 Presentasjon av kontrollutvalgets medlemmer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00134-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
Saksprotokoll KST sak 95-19 Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023 

SAKSUTREDNING: 

Nesodden kommunestyre vedtok 02.10.19 sak 95/19 Valg av kontrollutvalg for 
perioden 2019-2023.  

Det legges opp til at kontrollutvalgets nyvalgte medlemmer og/eller møtende vara, 
sekretær og oppdragsansvarlig revisor presenterer seg. 

Ås, 08.11.19 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Nesodden kommune 
 

Saksfremlegg 

Rådmannen Dato: 16.09.2019 

Vår ref: 19/2816 - 4 - 19/40251 

Arkivkode:  

Saksbeh.: Kvaksrud, Kristian 

 

 

 

 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

095/19 Kommunestyret 02.10.2019 

 
 

 

Valg av kontrollutvalg for perioden 2019 -2023 

 
 

Saken gjelder: 
Kommunestyret skal velge kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023 i sitt konstituerende møte. Det 
skal blant disse velges leder og nestleder. 

 

Innstilling: 
Til Kontrollutvalg for perioden 2019-2023 velges: 

Medlemmer:  Parti: Varamedlemmer:  Parti:  

    

    

    

    

    

 

Som leder av kontrollutvalget velges: 

……………….. 

Som nestleder av kontrollutvalget velges: 

……………….. 

 

02.10.2019 Kommunestyret 
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Valget ble foretatt ved forholdstallsvalg. 
Det ble levert inn 6 lister. Samtlige lister innfridde krav til kjønnsbalanse og utforming som gitt i 
kommunelovens § 7-5. 
Det ble gjennomført skriftlig valg, og stemmene fordelte seg slik: 

Liste Antall stemmer Antall kandidater valgt 

Fellesliste fra 
Rødt/KrF/Sp 

7 stemmer 1 

Høyre 6 stemmer 1 

Arbeiderpartiet 6 stemmer 1 

Sosialistisk venstreparti 5 stemmer 1 

Miljøpartiet de grønne 5 stemmer 1 

Fremskrittspartiet 2 stemmer 0 

 
På bakgrunn av dette bel følgende medlemmer og varamedlemmer valgt: 

Parti Medlem Varamedlem 

Høyre Beate Fahre Trond Rusten 

AP Jan Balstad Sidsel Tjernshaugen 

SV Arnt Even Hustad Torhild Hellstrøm 

MdG Øyvind Solum Arne Thodok Eriksen 
Trude Blomseth Thy 
Susanne Olsrud Hotvedt 

Rødt/KrF/Sp Tellef Hansen Lilly Eikeland Wedøe 
May Liss Ananiassen 
Odd Edvardsen 

 
Valg av leder: 
Torbjørn Sætre (H) foreslo Beate Fahre (H) som leder av kontrollutvalget. 
Votering: 
Beate Fahre (H) ble enstemmig valgt som leder av kontrollutvalget. 
 
Valg av nestleder: 
Cathrine Kjenner Forsland (AP) foreslo Jan Balstad (AP) som nestleder av kontrollutvalget. 
Olga Papalexiou (R) foreslo Tellef Hansen (R) som nestleder til kontrollutvalget. 
 
Votering: 
Valg av nestleder til kontrollutvalget ble gjennomført som skriftlig valg etter krav fra Geir 
Christensen (R). 
Jan Balstad (AP) fikk 17 stemmer. 
Tellef Hansen (R) fikk 12 stemmer. 
Det ble avgitt 2 blanke stemmer. 
 

KST- 095/19 Vedtak: 

Til Kontrollutvalg for perioden 2019-2023 velges: 

Parti Medlem Varamedlem 

Høyre Beate Fahre Trond Rusten 

AP Jan Balstad Sidsel Tjernshaugen 
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SV Arnt Even Hustad Torhild Hellstrøm 

MdG Øyvind Solum Arne Thodok Eriksen 
Trude Blomseth Thy 
Susanne Olsrud Hotvedt 

Rødt/KrF/Sp Tellef Hansen Lilly Eikeland Wedøe 
May Liss Ananiassen 
Odd Edvardsen 

Som leder av kontrollutvalget velges Beate Fahre (H). 

Som nestleder av kontrollutvalget velges Jan Balstad (AP). 

 

 

Bakgrunn 
Etter kommunelovens § 23-1 første ledd velger kommunestyret selv et kontrollutvalg som på 
vegne av kommunestyret skal føre løpende kontroll med forvaltningen i kommunen. 
Kommunestyret velger også leder og nestleder av kontrollutvalget. 
  
Etter kommunelovens § 23-1 andre ledd skal kontrollutvalget ha minst fem medlemmer. Minst et 
av medlemmene i kontrollutvalget skal velges blant  kommunestyrets medlemmer. Lederen av 
kontrollutvalget kan ikke være fra samme parti eller gruppe som ordføreren i kommunen. 
 
De vanlige kravene til valgbarhet i § 7-2 og hvem som er utelukket fra valg etter § 7-3 gjelder også 
for kontrollutvalget. I § 23-1 tredje ledd bokstav a-h er det særlige regler om hvem som ikke kan 
velges til kontrollutvalget. Dette er: 
  

· Ordfører og varaordfører 
· Medlemmer og varamedlemmer av formannskapet 
· Medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med avgjørelsesmyndighet (merk at 

medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret likevel er valgbare.)  
· Medlemmer av kommuneråd  
· Medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité.  
· Personer som er ansatt i Nesodden kommune 
· Personer som har en ledende stilling eller som er medlem eller varamedlem av styret i et 

selskap som kommunen har eierinteresser i. 
· Personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret i et 

interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap. 

 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen viser til ovennevnte og har for øvrig ingen merknader. 
 
Wenche Folberg 
rådmann 
                                                                                Kristian Kvaksrud 
                                                                                formannskapssekretær 
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 36/19 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00135-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
Modul 1 Kontrollutvalgets rolle og ansvar 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver følger av 

 Lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) kapittel 23
 Forskrift 17.juni 2019 nr.904 om kontrollutvalg og revisjon

Folkevalgtopplæring  
Det legges opp til en folkevalgtopplæring for kontrollutvalget. 
Folkevalgtopplæringen foreslås delt opp i følgende moduler: 

Modul Tema Dato 
Modul 1 Kontrollutvalgets rolle og ansvar 19.11.19 
Modul 2 Kontrollutvalgets planarbeid 
Modul 3 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
Modul 4 Kontrollutvalget i media 
Modul 5 Kommunedirektørens internkontroll 
Modul 6 Økonomistyring og regnskap. Kontrollutvalgets påse-ansvar 

Modulene fordeles på flere kontrollutvalgsmøter, enten som egen sak eller relatert til 
konkrete saker som kontrollutvalget skal behandle i det aktuelle møte.  
Modulene vil bli gjennomgått av sekretariatet.  

I tillegg vil oppdragsansvarlig regnskapsrevisor gjennomgå sitt arbeid i forbindelse 
med fremleggelse av revisjonsplan, rapportering i henhold til planen samt i 
forbindelse med fremleggelse av revisjonsberetning for kommunens årsregnskap.  

Det vil legges frem en felles sak for deltakelse på kurs og konferanser 2020 i neste 
møte. Eksterne kurs og konferanser vil bli ført opp i kontrollutvalgets aktivitetsplan. 

Kontrollutvalgets styringsdokument 
Kontrollutvalgets reglement og kontrollutvalgets strategi- og handlingsplan ligger 
tilgjengelig på https://www.follofiks.no/kontrollutvalg/nesodden/styringsdokument/ 
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Kontrollutvalgets reglement 
Kontrollutvalgets reglement ble vedtatt av Nesodden kommunestyre 14.april 2011. 
Reglementet er ikke oppdatert i forhold til ny kommunelov og forskrift for 
kontrollutvalg og revisjon. 
 
Det foreslås at reglement for kontrollutvalget tas opp til ny vurdering når 
kontrollutvalget har fått mer erfaring i arbeidet. 
 
 
Kontrollutvalgets strategi- og handlingsplan 
Kontrollutvalgets strategi- og handlingsplan ble sist vedtatt 05.12.17 i sak 38/17. 
Strategi- og handlingsplanen er ikke oppdatert i forhold til ny kommunelov og forskrift 
for kontrollutvalg og revisjon. 
 
Det foreslås at strategi- og handlingsplanen tas opp til ny vurdering når 
kontrollutvalget har fått mer erfaring i arbeidet. 
 
 
Kontrollutvalgets aktivitetsplan  
For å holde oversikt over oppgavene har kontrollutvalget en rullerende aktivitetsplan. 
Denne ligger under sak om Referat og orienteringer. Planen blir ajourført etter hvert 
møte og legges frem på utvalgsmøtene til orientering. Det foreslås at ordningen med 
en aktivitetsplan videreføres. 
 
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til diskusjon. 
 
 
Ås, 12.11.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Opplæring - fremdrift
• Modul 1 - Kontrollutvalgets rolle og ansvar 
• Modul 2 - Kontrollutvalgets planarbeid 
• Modul 3 - Gjennomføring av forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll
• Modul 4 - Kontrollutvalg i media 
• Modul 5 - Kommunedirektørens internkontroll 
• Modul 6 - Økonomistyring og regnskap. 

Kontrollutvalgets påse-ansvar 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kontrollutvalget - rolle og ansvar

Opplæring av kontrollutvalg, Modul 1
Forum for Kontroll og Tilsyn 2019
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Lovgrunnlag og veiledere
• Kommuneloven – del 7 – egenkontroll 
• Forskrift for kontrollutvalg og revisjon
• Kontrollutvalgsboken (KMD)
• FKTs samleside for veiledere:

– Sekretariat for kontrollutvalg
– Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor
– Høring i kontrollutvalget? FKTs veileder for høringer

• «Møte er satt»(KS)
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Grunnlag for kontrollutvalgets arbeid



36/19 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver - 19/00135-1 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver : Modul 1 Kontrollutvalgets rolle og ansvar

En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kontrollutvalgets rettigheter, jf. § 23 -2
• Kontrollutvalget kan kreve de opplysningene som er 

nødvendige for å gjennomføre sin kontroll
• Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukkete 

møter i folkevalgte organer i kommunen
• Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i 

kommunestyret når utvalgets saker skal behandles. 
Ett av de andre medlemmene kan utøve denne 
retten på kontrollutvalgsleders vegne
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kontrollutvalget må ha tilstrekkelige rammer
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Alltid  
habil Alltid 

uavhengig

Alltid 
beredt
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Lytte, drøfte, 
konkludere

Opptre som 
kollegium
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kontrollutvalgets ansvar og myndighet



36/19 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver - 19/00135-1 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver : Modul 1 Kontrollutvalgets rolle og ansvar

En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kontrollutvalgets ansvar og myndighet –
jf. § 23- 2

Kontrollutvalget skal påse at 
• a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en 

betryggende måte 
• b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i 

samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak 
• c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens 

virksomhet, og av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har 
eierinteresser i 

• d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll) 

• e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen 
av revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kontrollutvalgets funksjon
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor 
revisor – regnskapsrevisjon, jf § 23- 2

1. Påse at årsregnskapet blir revidert på en trygg måte
2. Holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet
3. Påse at revisjonsarbeidet foregår i samsvar med:

a) lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk
b) kontrakt, instruksar eller avtaler med revisor

Påse at årsregnskap blir 
revidert på en betryggende 
måte
a) Kvalifikasjonskrav
b) Vandel
c) Uavhengighet
d) Kvalitetskontroll-

systemet i 
revisjonsforetaket

Holde seg løpende orientert 
om revisjonsarbeidet

Orientering i hht. fasene i 
revisjonsarbeidet
a) planleggingsfasen
b) interimsfasen
c) årsoppgjørsfasen
d) etterlevelsekontroll

Påse at revisjonsarbeidet 
foregår i samsvar med 

a) bestemmelser som følger av 
lov og forskrift, herunder 
kommunal revisjonsskikk 
(GKRS)

b) kontrakt, instrukser eller 
avtaler med revisor
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Bestilling av revisjonsprosjekt

Bestilling

Tilstede i kontr.utv. ved 
overlevering av rapport

Prosjektgjennomføring
- Oppstart
- Utlede revisjonskriterier
- Datainnsamling
- Analyse
- Rapportskriving
- Kvalitetssikring
- Dokontrollutvalgmentasjon

Utarbeidelse av prosjektplan

Holde seg orientert om 
framdrift

Vurdere evt. forslag til 
justeringer

Rapportering til kommunestyret

Behandle revisjonsrapport

Tilstede i kom.styret

Kontrollutvalgets oppgaver Revisjonens  oppgaver

Oppfølging

Bestillingsdialog

Underveisrapportering

Presentasjon av funn
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Innhenting av informasjon til 
kontrollutvalget

• Orientering fra kommunedirektør
• Revisjonens arbeid (rapporter)
• Sekretariatets arbeid (div. utredninger)
• Juridisk betenkning
• Granskning 
• Høring
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Men kontrollutvalget 
er ikke alltid 
rett adresse!

Kontrollutvalget skal ikke ha 
informasjon bare for at det er gøy
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

16

Kontrollutvalget er ikke en arena for partipolitikk og 
politiske omkamper

Forskriften § 1:
– Utvalget skal ikke overprøve 

politiske prioriteringer som er 
foretatt av kommunens 
folkevalgte organer

– Men kan kontrollere andre 
folkevalgte organ

– Kan si fra hvis kommunestyret 
er  i ferd med å foreta et ulovlig 
vedtak
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Henvendelser - hvor går grensen?

Enkeltsak?

Systemfeil?

Varsling?
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kontrollutvalgets og andre aktørers rolle
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Sekretariatet
• Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for at 

kontrollutvalget får sekretariatsbistand som 
tilfredsstiller utvalgets behov. 

• Sekretariatet skal forberede sakene for 
kontrollutvalget

• Sekretariatet skal påse at de sakene som behandles 
av kontrollutvalget, er forsvarlig utredet, og at 
utvalgets vedtak blir iverksatt. 



36/19 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver - 19/00135-1 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver : Modul 1 Kontrollutvalgets rolle og ansvar

En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Sekretariat vs. kontrollutvalget
• Sekretær må ha nødvendig kapasitet og kompetanse
• Må ikke være beskjeden med å bruke sekretariatet
• Sekretariatet er utvalgets forlengede arm og utvalget 

bestiller gjennom sekretariatet
• Det er kontrollutvalget som skal ha styringen
• Sakslisten skal godkjennes av kontrollutvalgets leder
• Alle saker som kommer inn skal til sekretariatet, plikt 

til journalføring og arkivplikt
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Sekretariat vs. kontrollutvalget

Oppsummert: 
• Sekretariatet har «rådmannsfunksjonen» 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kommunestyret vs. kontrollutvalget
• Bare kommunestyret som kan instruere 

kontrollutvalg
• Eget reglement for kontrollutvalget
• Rapporteringsplikten til kontrollutvalget
• Leder evt. personen som sitter i kommunestyret må 

fronte saker, hvordan? Tidsramme?
• Skal ha sitt eget budsjett – skal gå direkte til 

kommunestyret
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Ordfører vs. kontrollutvalget
• Ordfører har møterett og talerett i kontrollutvalget
• Kontrollutvalget kan ta initiativ til rolleavklaring
• Kontrollutvalget kan kontrollere ordføreren 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kommunedirektør vs. kontrollutvalget
• Kontrollutvalget kan ta initiativ til rolleavklaring
• kommunedirektør må innkalles til enkeltsaker – men 

han kan være tilhører i åpne møter
• Viktig å bygge et godt forhold til kommunedirektør
• Rådmann bør informere om saker tidlig
• Utvalget kan ikke pålegge, men kan bare anmode 
• Skal kunne spørre om hva om helst, men ikke plage 

kommunedirektør
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kommunedirektør vs. kontrollutvalget forts.
• Kommunedirektøren skal ha anledning til å uttale seg 

om saker fra kontrollutvalget som skal til 
kommunestyret, jf. 23 - 5

• Noen unntak: 
o Valg av revisjonsordning og revisor 
o Valg av sekretariatsordning og sekretær  
o Budsjettforslag for kontroll og revisjon
o Årsmelding for kontrollutvalget 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Revisjon vs. kontrollutvalget
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Revisjon vs. kontrollutvalget
• Revisjon kan ikke være sekretær for kontrollutvalg,  jf. § 23-7
• Rett til å møte i kontrollutvalget, jf.  § 24-3
• Plikt til å gi informasjon
• Revisjonen skal også bistå kontrollutvalget
• Kontrollutvalget skal bestille forvaltningsrevisjoner og 

eierskapskontroller fra revisor.
• Forventningsavklaring ifm. presentasjoner, form, omfang etc. 

tidsramme, spørsmålsrunde
• Skal rapporter presenteres i kommunestyret, hvem skal 

presentere, kontrollutvalgsleder, revisjon?



36/19 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver - 19/00135-1 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver : Modul 1 Kontrollutvalgets rolle og ansvar

En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Arbeidsformer i kontrollutvalget

• Hvordan vil kontrollutvalget at saken skal presenteres 
i møtene? 

• Hvem bør være tilstede når saken skal behandles?
• Virksomhetsbesøk?
• Sekvenser med opplæring underveis i perioden?
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 37/19 Rutiner for kontrollutvalgets møter 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00136-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget vedtar følgende rutiner for kontrollutvalgets møter: 

1. Sekretariatet sender ut en foreløpig dagsorden til ... 14 dager før møtet.
2. Protokollen godkjennes …
3. Protokollen signeres av …

Vedlegg: 
Samtykkeerklæring 

SAKSUTREDNING: 
I forbindelse med ny kontrollutvalgsperiode så legger sekretariatet frem følgende sak 
slik at kontrollutvalget kan beslutte hvilke rutiner det vil ha i forbindelse med 
kontrollutvalgets møter.   

Før møtet  
Sekretariatet sender ut en foreløpig dagsorden til 

1) utvalgets leder, eller
2) alle utvalgets medlemmer (dagens praksis)

14 dager før møtet. 

Dokument fra revisjonen, kommunen eller eksterne skal være meldt inn til 
sekretariatet senest 14 dager før møtet.  

Sekretariatet publiserer saksdokumentene til møtet 1 uke før møtet. Møteinnkallingen 
går til utvalgets medlemmer, kommunens postmottak og revisor. Kopi sendes til 
ordfører, rådmann og eventuelle varamedlemmer som skal møte grunnet forfall fra 
de faste medlemmene. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling. 

Alle saksdokumenter gjøres tilgjengelig på www.follofiks.no 

Forfall meldes til sekretariatet i god tid før møtet, slik at det er tid til å kunne innkalle 
varamedlem.  

Medlemmene har selv ansvar for å reise spørsmål om sin habilitet. 
Spørsmål om habilitet rettes til sekretariatet i god tid før møtet, slik at det er tid til å 
kunne innkalle varamedlem.    
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Under møtet 
Utvalget har som hovedregel åpne møter. Ved lukking av møtet gjelder 
kommunelovens bestemmelser. 
 
Utvalgets medlemmer har taushetsplikt når det gjelder taushetsbelagt informasjon de 
blir gjort kjent med i saksdokumenter eller i selve møtet. Medlemmene bes signere 
vedlagte Samtykkeerklæring for behandling av personopplysninger. 
 
Utvalgets medlemmer har møteplikt, tale- og forslagsrett samt stemmeplikt i møtene. 
Det samme gjelder for varamedlemmer.  
 
Ordfører og oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes stedfortreder har 
møte- og talerett i utvalgets møter. 
 
Utvalget kan gi andre, for eksempel rådmann eller den vedkommende bemyndiger i 
sitt sted, talerett i utvalgets møter eller kun i de saker hvor rådmann er invitert 
særskilt til å orientere. 
 
Forslag som fremmes av utvalgets medlemmer i møte, skal som hovedregel legges 
frem skriftlig av forslagsstiller. Sekretariatet kan bistå forslagsstiller med 
formuleringen av forslag. 
 
Bevertning  
Praksis i dag er enkel bevertning i møtene, dvs. kaffe/te og snitter med assortert 
pålegg. Utvalget bør ta stilling til om denne praksisen skal videreføres.  
 
Etter møtet  
Sekretariatet  
 
a) ferdigstiller protokollen i møtet, alternativt  
b) sender ut utkast til protokoll i løpet av 1-2 dager etter at møtet er avholdt. Utvalgets 

medlemmer og/eller møtende vara, gis en frist på 2-3 dager til å komme med innspill på 
endringer. Dersom det kommer innspill på endringer, sendes det ut en korrigert protokoll 
til medlemmene med ny frist for tilbakemelding. (dagens praksis) 

 
 
Protokollen godkjennes av  
 
1) utvalgets leder,  
2) utvalgets leder og nestleder, eller  
3) samtlige av utvalgets medlemmer og vara som møtte (dagens praksis) 

 
Protokollen offentliggjøres til utvalgets medlemmer, kommunens postliste, ordfører, 
rådmann, revisjonen og eventuelle varamedlem som har møtt grunnet forfall fra faste 
medlemmer. Protokollen gjøres tilgjengelig på www.follofiks.no   
 
 
Protokollen signeres av  
 
1) utvalgets leder,  
2) utvalgets leder og nestleder, eller 



37/19 Rutiner for kontrollutvalgets møter - 19/00136-1 Rutiner for kontrollutvalgets møter : Rutiner for kontrollutvalgets møter

 Side 3 av 3 

3) samtlige av utvalgets medlemmer og vara som møtte.  

 
 
Annet  
Møteplan  
Sekretariatet utarbeider forslag til møteplan årlig eller for hvert halvår, avhengig av 
kommunens rutiner og praksis for vedtakelse av møteplan.  
Kontrollutvalget bør ta stilling til preferanse på møtedag samt preferanse på 
møtetidspunkt.  
 
Møteplan for 1.halvår 2020 vil bli fremmet som egen sak i utvalgets neste møte.  
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til diskusjon. 
 
 
Ås, 12.11.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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FOLLO INTERKOMMUNALE 
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT 
ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY, ÅS 

 

Samtykkeerklæring 
for 

behandling av personopplysninger 
 

Undertegnede samtykker til at Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 
kan behandle mine personopplysninger som beskrevet i denne erklæring. 
 
De personopplysninger som behandles er navn, adresse, e-post, telefonnummer og 
personnummer. 
 
Personopplysningene brukes på følgende måte: 
Navn, adresse, e-post og telefonnummer brukes ved utsendelse av dokumenter og 
annen kontakt i forbindelse med vervet som medlem eller varamedlem i kommunens 
kontrollutvalg. I utgangspunktet legges kun opplysninger om funksjon/verv i utvalget, 
navn og partitilhørighet ut på FIKS sin nettside. 
Personnummer blir bare brukt ved elektronisk utsendelse av dokumenter som er 
unntatt offentlighet, gjennom SvarUt-tjenesten og ved innrapportering som grunnlag 
for møtegodtgjørelse. 
 
Personopplysninger lagt ut på FIKS sin nettside gjelder bare så lenge vedkommende 
er medlem eller varamedlem i kontrollutvalget. FIKS har arkivansvar for 
kontrollutvalget. Personopplysninger vil bli bevart i arkivet i den grad Arkivloven med 
forskrifter krever det. 
 
Undertegnede har frivillig samtykket til den beskrevne bruk av personopplysninger. 
Jeg er også kjent med at jeg har rett til innsyn i bruken av mine personopplysninger, 
rett til å fremme innsigelse, rett til å be om korrigering og rett til å få opplysninger 
slettet eller at behandlingen skal begrenses. 
 
 
Navn:  
  
Adresse:  
  
E-post:  
  
Telefonnummer:  
  
Personnummer:  
  

 
 
Sted:  Dato:  

 
 
 
Underskrift:  
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 38/19 Oversendelse av sak til kontrollutvalget - Rutiner ved 
  behandling av personalsaker 

Saksbehandler: Unni Westli Saksnr.: 19/00140-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Alternativ 1: 
1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi en skriftlig tilbakemelding om rutiner

ved behandling av personalsaker ved Nesoddtunet.
2. Kontrollutvalget ber om informasjon om og tilgang til den eksterne undersøkelsen

som skal igangsettes ved Nesoddtunet.
3. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren møte i utvalget for å redegjøre for

gjennomgangen og svare på eventuelle spørsmål fra kontrollutvalgets
medlemmer

Alternativ 2: 
1. Kontrollutvalget ber Viken kommunerevisjon IKS/Follo distriktsrevisjon IKS gjøre

en undersøkelse av personalbehandlingen ved Nesoddtunet, med særlig fokus på
rutinene ved varslingssaker og oppsigelsessaker.

2. Kontrollutvalget ønsker følgende problemstillinger belyst i undersøkelsen
a. Avvikshåndtering ved Nesoddtunet i 2017-2019.

i. Hvilke rutiner foreligger for melding og oppfølging av avvik, og for
beskyttelse av varsler?

ii. Hvor mange avvik ble varslet?
iii. Hvordan ble varslede avvik fulgt opp?

b. Rutiner ved oppsigelse/avskjedigelser.
i. Hvilke rutiner foreligger ved oppsigelse/avskjedigelsessaker? Er

rutinene i samsvar med lover og regelverk i kommunen?
ii. Er det kjent at rutiner ikke har vært etterlevd?
iii. Herunder bes om en oversikt over antall saker, resultatet av saker,

og begrunnelse for saker (om det er forhold hos arbeidstaker eller
arbeidsgiver) i perioden 2017-2019.

3. Viken kommunerevisjon IKS/Follo distriktsrevisjon IKS bes legge fram en
prosjektplan for gjennomføringen av undersøkelsen.

Alternativ 3: 
1. Kontrollutvalget beslutter å gjennomføre forvaltningsrevisjon «Arbeidsmiljø ved

helseinstitusjonene i Nesodden kommune» i 2020.
2. Kontrollutvalget godkjenner forslag til mål og problemstillinger.
3. Viken kommunerevisjon IKS/Follo distriktsrevisjon IKS bes utarbeide prosjektplan

for forvaltningsrevisjonsprosjektet.

Avgjørelsesmyndighet: 
Nesodden kontrollutvalg 
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Vedlegg: 
Intepellasjon fra Geir Christensen (R) - Arbeidsforhold i Nesodden kommune, 
Interpellasjon Arbeidsforhold i Nesodden kommune, Interpellasjon Arbeidsforholdene 
ved Nesoddtunet, Interpellasjon fra Geir Christensen (R) - Arbeidsforholdene ved 
Nesoddtunet 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Nesodden kommunestyre 
 
SAKSUTREDNING: 
Nesodden kommunestyre fattet den 16.10.19 følgende vedtak i interpellasjon nr. 
15/19 Interpellasjon fra Geir Christensen – Arbeidsforhold i Nesodden 
kommune:  
 
Interpellasjonene og tilhørende forslag oversendes Kontrollutvalget, som bes vurdere om det 
er grunnlag for ytterligere tiltak i saken.  
Herunder ber Kommunestyret kontrollutvalget vurdere behovet for selv å gjennomføre en 
kontroll med om Nesoddtunet har rutiner for behandling av personalsaker herunder advarsler 
og drøftingsmøter ved oppsigelse. Videre bes utvalget vurdere om kontroll av saksgangen i 
personalsaker i virksomheten 2019 er i tråd med lov og avtaleverk. Kommunestyret støtter de 
tiltakene som er satt i gang i samarbeid med de ansatte og ledelsen på Nesoddtunet.  
Kommunestyret vil spesielt trekke fram viktigheten av at man har bestemt å gjennomføre en 
ekstern undersøkelse som også skal komme med støtte og veiledning for ansatte og ledelsen.  
 

Fakta i saken: 
Interpellasjonene 
Kommunestyrets behandling av interpellasjon 15 og 16/19 fra Geir Christensen og 
Tone Frønes, følger vedlagt.  
 
Geir Christensen oversendte interpellasjon til kommunestyremøtet 28. august 2019 
der det ble vist til oppslag i Akershus Amtstidene om en rekke uheldige forhold 
omkring personalbehandlingen ved Nesoddtunet.  
 
Tone Frønes fremla interpellasjon vedrørende samme sak, med henvisning til artikler 
i Akershus Amtstidene om arbeidsforholdene ved Nesoddtunet.  
 
Kontrollutvalgets behandling: 
Kontrollutvalget er av kommunestyret bedt om å vurdere om det er grunnlag for 
ytterligere tiltak i saken, herunder om det er nødvendig å gjennomføre en egen 
kontroll med rutiner ved personalsaker på Nesoddtunet.  
 
Kontrollutvalget kan velge ulike fremgangsmåter: 
 
Alternativ 1: 
Kommunedirektøren bes gi en skriftlig gjennomgang av rutinene for behandling av 
personalsaker ved Nesoddtunet. Det bes også om en orientering om de tiltakene 
som er igangsatt i samarbeid med ansatte og ledelse, og den eksterne 
undersøkelsen som er varslet iverksatt. 
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Dette er den enkleste og minst omfattende formen for undersøkelse kontrollutvalget 
kan gjennomføre. Aktuelle problemstillinger som oversendes kommunedirektøren 
kan være: 

- Foreligger rutiner/regler for avviksmeldinger, behandling av disse og 
beskyttelse av varslere? Hvis så, hva går rutinene ut på og hvordan 
praktiseres disse? 

- Gis det opplæring i behandling av varslingssaker og varslere. Hvis så, 
hvordan gis denne opplæringen? 

- Foreligger det rutiner for behandling av personalsaker, og hvordan følges 
disse rutinene opp? 

- Hvor mange personalsaker har vært behandlet i løpet av 2017-19, og hvor 
mange av disse har resultert i advarsel, oppsigelse eller omplassering av 
ansatte? 

- Hvilke tiltak er iverksatt ved Nesoddtunet i forhold til de sakene som nå har 
vært framme i media? Kan man se noen konkrete virkninger av disse 
tiltakene?  

- Er den planlagte eksterne undersøkelsen gjennomført? Kontrollutvalget ber 
om å få framlagt resultatet av denne undersøkelsen.  

 
Kontrollutvalget kan etter en slik redegjørelse fra kommunedirektøren beslutte å følge 
opp saken videre gjennom en undersøkelse eller en forvaltningsrevisjon dersom det 
er ønskelig.  
 
Alternativ 2: 
Kontrollutvalget ber Follo distriktsrevisjon IKS/Viken Kommunerevisjon IKS foreta en 
undersøkelse ved Nesoddtunet når det gjelder personalbehandling, med særlig fokus 
mot varslingssaker og oppsigelsessaker. 
 
Målet med en undersøkelse vil være å vurdere om Nesoddtunets personalbehandling 
er innenfor lovbestemmelser og andre regelverk i kommunen. Undersøkelsen bør 
omfatte både formelle vedtak som er truffet og praktiske tiltak som er gjennomført. 
Problemstillinger som bes belyst kan f.eks. være: 
 
1. Avvikshåndtering ved Nesoddtunet i 2017-2019. 

a. Hvilke rutiner foreligger for melding og oppfølging av avvik, og for 
beskyttelse av varsler? 

b. Hvor mange avvik ble varslet?  
c. Hvordan ble varslede avvik fulgt opp? 
 

2. Rutiner ved oppsigelse/avskjedigelser.  
a. Hvilke rutiner foreligger ved oppsigelse/avskjedigelsessaker? Er rutinene i 

samsvar med lover og regelverk i kommunen? 
b. Er det kjent at rutiner ikke har vært etterlevd? 
c. Herunder kan det bes om en oversikt over antall saker, resultatet av saker, 

og begrunnelse for saker (om det er forhold hos arbeidstaker eller 
arbeidsgiver) i perioden 2017-2019. 

 
Alternativ 3: 
Kontrollutvalget ber Follo Distriktsrevisjon IKS gjennomføre en forvaltningsrevisjon på 
området arbeidsmiljø ved kommunens helseinstitusjoner.  
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En forvaltningsrevisjon kan omfatte et større område enn en enklere undersøkelse. I 
interpellasjonen fra Geir Christensen er det vist til at det har vært tre skandalesaker 
om arbeidsforhold i Nesodde kommune på tre år. Den siste er Nesoddtunet, tidligere 
har institusjoner som Bergertoppen og Håkonsletta hatt alvorlige saker.  
 
Gjennom en forvaltningsrevisjon kan det settes søkelys på flere helseinstitusjoner 
samtidig, med en vurdering av rutinene for personalbehandling generelt, og for 
personalbehandling ved varslersaker spesielt.  
 
Forslag til mål og problemstillinger: 
 
Mål:  
Å avdekke om arbeidsmiljøet ved kommunens helseinstitusjoner er forsvarlig og i 
samsvar med lov og regelverk.  
 
Problemstillinger: 

1. Avvikshåndtering.  
a. Har helseinstitusjonene klare retningslinjer som gjør det enkelt å varsle 

avvik? Hvis så, er retningslinjene gjort kjent for alle ansatte? 
b. Hvilke rutiner foreligger for avvikshåndtering ved kommunens 

helseinstitusjoner, jf arbeidsmiljøloven § 2A-3? Er disse rutinene i 
samsvar med lov- og regelverk? 

c. Finnes det bestemmelser som beskytter varslere ved 
helseinstitusjonene? Hvis så, er disse i samsvar med lov- og regelverk? 

2. Sykefravær.  
a. Hvilke rutiner har helseinstitusjonene for oppfølging av sykemeldte? 
b. Hvor stor andel av sykefraværet anses å være jobbrelatert? Er det 

egne rutiner for oppfølging av sykemeldte med jobbrelatert sykefravær? 
c. I hvilken grad kommer langtidssykemeldte tilbake til jobb, sammenliknet 

med andre kommuner? 
3. Rutiner ved oppsigelse/avskjedigelser.  

a. Hvilke rutiner foreligger ved oppsigelse/avskjedigelsessaker? Er 
rutinene i samsvar med lover og regelverk i kommunen? 

b. Er det kjent at rutiner ikke har vært etterlevd? 
c. Herunder kan det bes om en oversikt over antall saker, resultatet av 

saker, og begrunnelse for saker (om det er forhold hos arbeidstaker 
eller arbeidsgiver) i perioden 2017-2019.   

4. Har helseinstitusjonene et etablert HMS-arbeid i tråd med lov og regelverk?  
  
Økonomi: 
Det er ikke vedtatt konkrete forvaltningsrevisjoner i 2020. I budsjettforslag for 
kontrollutvalget 2020 er det lagt inn kr. 1 430 000,- til revisjon. Dette omfatter 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjoner og eventuelle andre undersøkelser mv.  
Dersom kontrollutvalget velger å bestille en forvaltningsrevisjon eller en 
undersøkelse på området personalforvaltning ved helseinstitusjonene i kommunen, 
vil dette finansieres innenfor budsjettforslaget.  
 
Sekretariatets vurdering: 
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Sekretariatets oppfatning er at kontrollutvalget i første omgang bør be om en skriftlig 
orientering fra rådmannen. Kommunen har allerede iverksatt tiltak og planlagt en 
ekstern undersøkelse, og det kan være nyttig for kontrollutvalget å få en orientering 
om dette arbeidet før det tas en beslutning om det er nødvendig å foreta videre 
utredninger og undersøkelser av personalbehandlingen ved Nesoddtunet og andre 
helseinstitusjoner i kommunen.  
 
Avslutning 
Saken legges fram for kontrollutvalget til behandling.  
 
 
 
Ås, 12.11.2019 
 
 
 
Unni Westli /s./ 
Rådgiver  
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Nesodden kommune 
 

Saksfremlegg 

Kommunedirektøren Dato: 09.10.2019 

Vår ref: 19/2817 - 2 - 19/48097 

Arkivkode:  

Saksbeh.: Kvaksrud, Kristian 

 

 

 

 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

015/19 Kommunestyret 16.10.2019 

 
 

 

Intepellasjon fra Geir Christensen (R) - Arbeidsforhold i Nesodden 

kommune 

 
 

Saken gjelder: 
Se vedlagte interpellasjon fra Geir Christensen (R). 

 

 
 
 

 

16.10.2019 Kommunestyret 

 

Geir Christensen (R) fremmet følgende forslag: 
Saken oversendes Kontrollutvalget som bes om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon om 
arbeidsforholdene i Nesodden kommune generelt, og Nesoddtunet spesielt, basert på en 
anonymisert medarbeiderundersøkelse blant kommunens ansatte. 

 

Eivind Hoff-Elimari (MdG) fremmet følgende forslag på vegne av AP, SV, V og MdG: 
"Interpellasjonene og tilhørende forslag oversendes Kontrollutvalget, som bes vurdere om det er 
grunnlag for ytterligere tiltak i saken. 
Herunder ber Kommunestyret kontrollutvalget vurdere behovet for selv å gjennomføre en kontroll 
med om Nesoddtunet har rutiner for behandling av personalsaker herunder advarsler og 
drøftingsmøter ved oppsigelse. Videre bes utvalget vurdere om kontroll av saksgangen i 
personalsaker i virksomheten i 2019 er i tråd med lov og avtaleverk. Kommunestyret støtter de 
tiltakene som er satt i gang i samarbeid med de ansatte og ledelsen på Nesoddtunet. 
Kommunestyret vil spesielt trekke fram viktigheten av at man har bestemt å gjennomføre en 
ekstern undersøkelse som også skal komme med støtte og veiledning for ansatte og ledelse." 
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Torbjørn Sætre (H) fremmet følgende forslag: 
"Saken oversendes kontrollutvalget for nærmere vurdering." 
 

Votering: 
Høyre sitt forslag fikk 6 stemmer (6 H) og falt. 
Rødt sitt forslag fikk 8 stemmer (4 R, 1 SV, 1 MdG, 2 FrP) og falt. 
Fellesforslaget ble vedtatt mot 6 stemmer (6 H). 
 

KST- 015/19 Vedtak: 

Interpellasjonene og tilhørende forslag oversendes Kontrollutvalget, som bes vurdere om det er 
grunnlag for ytterligere tiltak i saken. 
Herunder ber Kommunestyret kontrollutvalget vurdere behovet for selv å gjennomføre en kontroll 
med om Nesoddtunet har rutiner for behandling av personalsaker herunder advarsler og 
drøftingsmøter ved oppsigelse. Videre bes utvalget vurdere om kontroll av saksgangen i 
personalsaker i virksomheten i 2019 er i tråd med lov og avtaleverk. Kommunestyret støtter de 
tiltakene som er satt i gang i samarbeid med de ansatte og ledelsen på Nesoddtunet. 
Kommunestyret vil spesielt trekke fram viktigheten av at man har bestemt å gjennomføre en 
ekstern undersøkelse som også skal komme med støtte og veiledning for ansatte og ledelse. 

 

 

 
 
 
 
 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Geir Christensen (R) - Arbeidsforhold i Nesodden kommune 
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Fra: Geir Christensen <geirchris@gmail.com> 
Sendt: lørdag 5. oktober 2019 17:13 
Til: Politisk sekretariat; Wickholm, Truls 
Emne: Interpellasjon 
 
Vedlagte interpellasjon fra Tone Frønes ønsker jeg behandlet i 16 oktober eller neste 
kommunestyremøte sammen med min interpellasjon. Jeg vil be ordfører å finne en måte hvor Tone 
Frønes får legge fram interpellasjonen selv og begrunne den. Det oppfatter jeg som mest 
demokratiske framgangsmåte. Dersom ikke andre alternativer foreligger vil jeg fremme 
interpellasjonen slik den står på egne vegne. 
 

Interpellasjon 
 

Arbeidsforhold i Nesodden kommune 

I Akershus Amtstidende gir to artikler om arbeidsforholdene 
ved Nesoddtunet; en innsendt fra ansatte og en innsendt fra 
Hovedtillitsvalgt og Hovedverneombud grunn til bekymring. 
Med utgangspunkt i hvilken risiko innholdet i artiklene utgjør 
for pasientene var saken satt på dagsorden i Helse- og 
omsorgsutvalget. Det ble gitt en god redegjørelse fra ny 
virksomhetsleder om hvordan rutiner og fokus på 
arbeidsmiljøet ville bli ivaretatt framover. Saken var også 
sendt Arbeidsmiljøutvalget for behandling der. Det er 
imidlertid utrolig at en slik konflikt og ledelse kan foregå over 
lang tid uten at den er løftet gjennom tillitsmanns- og 
vernetjenesteapparatet til Hovedverneombud og 
Hovedtillitsvalgt, slik at saken kunne vært diskutert i deres 
månedlige møter med rådmannen. Slike saker svekker 
omdømme til Nesodden kommune generelt og Nesoddtunet 
spesielt i rekrutteringsøyemed. Dette må rettes opp. En 
uhildet gjennomgang av arbeidsforholdene vil avdekke både 
forhold som må tas tak i, men også vise det som fungerer bra. 
Kommunerevisjonen og Arbeidstilsynet vil kunne foreta en 
slik uhildet gjennomgang. 
 

Vedtak: 
Det gjennomføres en forvaltningsrevisjon om 
arbeidsforholdene i Nesodden kommune generelt og 
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Nesoddtunet spesielt Arbeidstilsynet bes gjennomføre en 
arbeidsmiljøkartlegging på Nesoddtunet 
 

Tone Frønes 

Nesodden Arbeiderparti 

  
  
  
  
--  
Geir Christensen 
geirchris@gmail.com 
Tlf 97 63 10 52 
http://roedt.blogspot.com/ 
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Fra: Geir Christensen <geirchris@gmail.com> 
Sendt: søndag 18. august 2019 16:06 
Til: Politisk sekretariat; Wickholm, Truls 
Emne: Fwd: Utkast interpellasjon 
Vedlegg: Nesoddtunet arbeidsforhold.doc 
 
 
Vedlagt følger interpellasjon til kommunestyremøtet 
 
Geir Christensen 

 

 

Interpellasjon til kommunestyremøtet 28 august fra Rødt 

 

Arbeidsforholdene ved Nesoddtunet 

 

I AMTA 26/7 kom den tredje skandalesaken om arbeidsforhold i Nesodden kommune på 

tre år. Denne gangen er det Nesoddtunet Tidligere har institusjoner som Bergertoppen og 

Håkonsletta hatt alvorlige saker. Alle institusjoner innen Helse- og omsorgsområdet. 

 

Vi vil understreke at det er svært mange velfungerende enheter i kommunen og det blir 

nedlagt utrolig mye dedikert arbeid. Rødt har tidligere framhevet Palliativt team og 

Rehabiliteringsteamet som ildsjeler. Allikevel er utfordringene store. 

 

Det svaret som administrasjonen har kommet med er svært generelt og unngår å ta opp 

de alvorlige anklagene som har kommet fram i Amta og i sosiale medier. Vi finner det 

derfor nødvendig å spørre om opplysninger som har kommet fram medfører riktighet: 

 

at både ansatte som har varslet om unødig bruk av tvang, og ansatte som har varslet om 
pasientjournaler på avveie, er blitt møtt med advarsler og  oppsigelser, 

at udokumenterte påstander er blitt brukt mot ansatte, 

at det fra arbeidsgiver er blitt utvist aggressiv opptreden med beskyldninger, trusler og 
personangrep, 

at det holdes møter knyttet til advarsler med så kort varsel at tillitsvalgte ikke har hatt mulighet for å 
delta, 
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at god referatskikk ikke overholdes, med den følge at ikke alle deltagerne føler at referatene 
reflekterer det som for dem var det viktigste å få med,  

at det på nattetid er blitt filmet utenfra gjennom et vindu, og at filmen er blitt brukt som sak med 
advarsel for å forsøke å få den ansatte fjernet 

at et en leder, for en tid tilbake, har gått til fysisk angrep på ansatt? 

 

I tillegg ber vi om oversikt over meldinger fra 1/1 2018: 

 

 Hvor mange avviksmeldinger om arbeidsforhold foreligger 
 hvor mange saker har hovedverneombudet fått? 

 Hvor mange saker har varslingsutvalget fått? 
 hvor mange saker har kontrollutvalget fått? 
 hvor mange henvendelser har ordfører fått? 

 

Dersom kommunestyret ikke får avkreftet en vesentlig del av disse opplysningene vil vi 

foreslå: 

 

Kommunestyret nedsetter et utvalg på 5 medlemmer som: 

Går gjennom rutinene i forhold til advarsler, drøftemøter om personalforhold osv for å 

komme med forslag til retningslinjer for krav til dokumentasjon, framgangsmåter og krav 

til advarsler med mer.  

 

Geir Christensen 
 
 
 
--  
Geir Christensen 
geirchris@gmail.com 
Tlf 97 63 10 52 
http://roedt.blogspot.com/ 
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Nesodden kommune 
 

Saksfremlegg 

Kommunedirektøren Dato: 21.08.2019 

Vår ref: 11/2967 - 112 - 19/36638 

Arkivkode: FE - 033, TI - &29 

Saksbeh.: Kvaksrud, Kristian 

 

 

 

 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

014/19 Kommunestyret 28.08.2019 

016/19 Kommunestyret 16.10.2019 

 
 

 

Interpellasjon fra Geir Christensen (R) - Arbeidsforholdene ved 

Nesoddtunet 

 
 

Saken gjelder: 
Se vedlagte interpellasjon fra Geir Christensen (R).  
 

 

      

 

28.08.2019 Kommunestyret 

 

 

 

KST- 014/19 Vedtak: 

 

 

 

16.10.2019 Kommunestyret 

 

Interpellasjonen ble besluttet behandlet sammen med interpellasjon 015/19. 
Se behandling og vedtak i interpellasjon 015/19. 
 

KST- 016/19 Vedtak: 

Interpellasjonen ble besluttet behandlet sammen med interpellasjon 015/19. 
Se behandling og vedtak i interpellasjon 015/19. 
 

 

      
 

Vedlegg 
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Interpellasjon fra Geir Christensen (R ) 

Nesoddtunet arbeidsforhold 
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 39/19 Revisjonsstrategi 2019 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00133-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar revisjonsstrategi for revisjonsåret 2019, til orientering. 

Vedlegg: 
Revisjonsstrategi 2019 Nesodden kommune 

SAKSUTREDNING: 
Vedlagt følger Follo Distriktsrevisjon IKS (FDR IKS) sin overordnede revisjonsstrategi 
for 2019 for Nesodden kommune, datert 17.10.19. 

HJEMMEL 
Det følger av Forskrift 17.juni 2019 nr. 904 om kontrollutvalg og revisjon § 3: 

§ 3.Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at
a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte
b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og

avtaler med revisor
c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3.

Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og 
årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. 

Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven § 24-7 til § 24-
9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal kontrollutvalget 
rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget. 

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i lov 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og 
fylkeskommuner (kommuneloven) § 23-2 femte ledd og er en presisering av § 23-2 
første ledd bokstav a) 

Overordnet revisjonsstrategi  
Revisjonsstrategien gjelder for revisjonsåret 2019, dvs. perioden 1.5.2019 til 
30.4.2020, jfr. revisors frist til 15.4.2020 for å avgi revisjonsberetning for 
regnskapsåret 2019. 

Fokusområder  
Ut fra de erfaringer FDR har fra revisjon av Nesodden kommune vil revisjonen ha 
særskilt fokus på følgende områder: 

 Oppfølging av kommunens praksis for skillet mellom drift og investering
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 Innkjøp, bl.a. bruk av rammeavtaler 

 Sykelønnsrefusjon 

 Oppfølging av kommunestyrevedtakene og bokføring 

 Regnskapspresentasjonen, inklusive årsregnskap, noter og årsberetning 

 
Ifølge revisor er listen ikke uttømmende og kan bli endret etter hvert som det dukker 
opp nye forhold av betydning. 
 
Med ny kommunelov utvides revisors rapporteringsoppgaver overfor kommunene 
vedrørende kommunenes etterlevelse av sentralt regelverk på områder som bl.a. 
offentlige anskaffelser, selvkost, ressurskrevende tjenester mv. Frist for denne 
rapporteringen er 30.06. 
 
Ressursbruk  
Det er budsjettert med 800 timer til regnskapsrevisjon for revisjonsåret 2019, 
tilsvarende budsjettert ressursbruk som for revisjonsåret 2018. 
 
VURDERING  
Kontrollutvalgets behandling inngår som en del av kontrollutvalgets påse-ansvar 
overfor revisor, jfr. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3. 
 
Sekretariatets vurdering 
Fokusområdene som fremkommer av kulepunkt 1, 2 og 5 er tilsvarende 
fokusområdene som for revisjonsåret 2018 og for revisjonsåret 2017. Kulepunkt 3 og 
4 er nye for revisjonsåret 2019. 
 
Sekretariatet savner utfyllende informasjon i revisjonsstrategien om blant annet 
hvorfor disse fokusområdene er valgt ut særskilt, hva som er mulige risikoer innenfor 
hvert av de valgte fokusområdene samt revisjonens tilnærming til det enkelte 
fokusområdet. 
 
Sekretariatet vil bemerke at Follo Distriktsrevisjon IKS nå er i en fusjonsprosess for å 
etablere Viken Kommunerevisjon IKS. Sekretariatet går ut i fra at det nye 
revisjonsselskapet vil ha fokus på å samordne og harmonisere utarbeidelsen av 
revisjonsdokument overfor kontrollutvalgene, herunder blant annet revisjonsstrategi 
og de halvårlige rapporteringene på bakgrunn av strategien. Sekretariatet forutsetter 
at de innspill som fremkommer i behandlingen av denne saken, blir hensyntatt i 
arbeidet med å utarbeide revisjonsstrategi for revisjonsåret 2020. 
 
Avslutning  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den han bemyndiger, bes møte i 
kontrollutvalget og orientere om revisjonsstrategien samt kunne svare på eventuelle 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 08.11.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 40/19 Orientering fra revisjonen 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00119-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 

Oppdragsansvarlig revisor vil blant annet orientere om følgende: 

Status for Viken Kommunerevisjon IKS  
Orientering om status for fusjonen av Follo Distriktsrevisjon IKS og Buskerud 
Kommunerevisjon IKS og etableringen av Viken Kommunerevisjon IKS.  

Status for forvaltningsrevisjon  
Orientering om status for arbeidet med forvaltningsrevisjonsprosjektene: 

 NAV Nesodden

 Samfunnssikkerhet og beredskap

Ås, 12.11.19 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 41/19 Kontroll og revisjon - Budsjett 2020 

Saksbehandler: Unni Westli Saksnr.: 19/00099-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune 

Sekretariatets innstilling: 

1. Nesodden kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2020 foreslås budsjettert til
kr.1 883 900,-:

Tekst Budsjett 
2020 

Kontrollutvalgets drift 148 000 

Kjøp av sekretariatstjenester 
(FIKS / Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS) 

305 900 

Kjøp av revisjonstjenester  
(FDR IKS / Viken kommunerevisjon IKS) 

1 430 000 

SUM 1 883 900 

2. Forslaget følger Nesodden formannskap sin innstilling vedrørende Nesodden
kommunes budsjett for 2020.

Avgjørelsesmyndighet: 
Nesodden kommunestyre 

Vedlegg: 
Saksutskrift Styret i FIKS sak 15-19 FIKS Budsjett 2020, Revisjonshonorar 2020 
Nesodden kommune 

Vedtak i saken sendes til: 
Nesodden formannskap 

SAKSUTREDNING: 

HJEMMEL 
Det følger av Forskrift 17.juni 2019 nr.904 om kontrollutvalg og revisjon § 2: 

§ 2.Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller 
fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje 
ledd til kommunestyret eller fylkestinget. 

Forslaget skal inneholde budsjetterte utgifter til kjøp av revisjonstjenester, 
sekretariatstjenester og direkte utgifter til kontrollutvalget. 
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KOSTRA-funksjon 110 – Kontroll og revisjon 
KOSTRA-funksjon 110 – Kontroll og revisjon, omfatter følgende: 
 
«Utgifter og inntekter knyttet til kommunens kontrollutvalg etter kommuneloven § 77 og 
revisjon etter kommuneloven § 78. Herunder møtegodtgjørelser og andre utgifter knyttet til 
møteavvikling i kontrollutvalget, utgifter knyttet til kontrollutvalgssekretariatet, og utgifter 
knyttet til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon» 

 
 
VURDERING 
Kontrollutvalgets drift 
Kostnader knyttet til kontrollutvalgets drift omfatter møtegodtgjørelse, møteutgifter, 
abonnementer, medlemskap og kurs. De konkrete kostnadene til kontrollutvalget 
avhenger av antall møter og deltakelse på kurs mv. 
For 2020 legges det til grunn syv ordinære kontrollutvalgsmøter.  
 
Møtegodtgjørelse 
I Reglement for godtgjørelser til folkevalgte mv., vedtatt i kommunestyret 19.06.19 i 
KST sak 72/19, følger det av punkt 7: 
 
7. Ledere av faste utvalg 
Lederne av nedenfor nevnte utvalg gis en årlig godtgjørelse tilsvarende 4,5 % av ordførerens 
godtgjørelse. Det gis ikke møtegodtgjørelse i tillegg. 
 

 Skole- og oppvekstutvalget 

 Helse- og omsorgsutvalget 

 Kultur- og miljøutvalget 

 Kontrollutvalget 

 
I henhold til reglementets punkt 8 skal øvrige medlemmer i kontrollutvalget ha en 
godtgjørelse tilsvarende 0,1 % av ordførerens godtgjørelse per. møte. 
 
Fra 1. mai 2019 er stortingsrepresentanters godtgjørelse fastsatt til kr. 987 997,- per 
år. Ordførerens godtgjørelse er fastsatt til 95 % av godtgjørelsen for en 
stortingsrepresentant. Dette vil da utgjøre kr. 938 597,- 
 
Årlig godtgjørelse for kontrollutvalgets leder vil da utgjøre kr. 42 237,-. 
Møtegodtgjørelse for kontrollutvalgets øvrige medlemmer vil da utgjøre kr. 938,- per 
møte. 
 
Møtegodtgjørelse 2020 Pr. møte Årlig Sum 

Utvalgets leder  42 237 42 237 

Utvalgets medlemmer (4) 938  26 264 

SUM godtgjørelse   68 501 

   
Andre driftsutgifter 
Kontrollutvalget har siden 2013 vært medlem av Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og 
utvalget har vært representert på deres fagkonferanser og årsmøte.  
Medlemskontingenten for 2020 er fastsatt til kr. 9.000,-. 
 
Utvalgets medlemmer har også hvert år deltatt på den årlige NKRFs 
kontrollutvalgskonferanse i januar/februar. Kontrollutvalget har tidligere år kunne 
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benytte seg av NKRFs medlemstilbud gjennom FIKS sitt bedriftsmedlemskap. FIKS 
har i løpet av 2019 meldt seg ut av NKRF, og det må derfor betales full pris for 
deltakelse på denne konferansen.  
 
Begge konferansene er viktige for opplæring og nye impulser til kontrollutvalget. 
Opplæring er spesielt viktig i 2020, da det er et nyoppnevnt kontrollutvalg etter 
kommunevalget i 2019. Det foreslås derfor at det settes av midler for at alle 
medlemmene kan delta på minst én konferanse hver. 
 
Abonnement til medlemmene på Kommunal rapport foreslås videreført. 
Abonnementet koster kr. 3 290,- per medlem. Vi forutsetter at faste medlemmer i 
kommunestyret får ukeavisen fra før. Vi er ikke kjent med at kommunen har 
rabattordninger. Leder av kontrollutvalget bør i tillegg ha Kommunerevisoren, som 
koster kr. 425,- per år.  
 
Andre driftsutgifter utgjør etter dette: 
Andre driftsutgifter Sum 

Arbeidsgiveravgift (14,1%) 9 659 

Reiseutgifter - 

Bevertning (ved møter o.l.) 7 000 

Abonnement Kommunal rapport (4) 13 160 

Abonnement Kommunerevisoren (leder) 425 

Medlemskontingent FKT 9 000 

Kurs og opplæring 40 000 

Til sammen 79 244 

 
Budsjettforslag kontrollutvalgets drift 2020 
Beskrivelse Sum 

Godtgjørelse 68 501 

Andre driftsutgifter 79 244 

Til sammen 147 745 

 
 
Kjøp av administrasjons- og sekretariatstjenester 
Nesodden kommunestyre vedtok 19.12.18 i sak 117/18 Oppsigelse av enkelte av 
kommunens interkommunale samarbeid følgende: 
 
1. Nesodden kommune sier opp avtale og trer ut av selskapet Follo interkommunale 

kontrollutvalgssekretariat IKS innen 31.12.18 med virkning fra 01.01.2020.   
2. Nesodden kommune sier opp avtalen for Felles kontor i Follo for utføring av 

tilsynsoppgaver etter plan- og bygningsloven, innen 31.12.18 med virkning fra 01.01.2020.  
3. Nesodden kommune sier opp avtaler om Follo Lokalmedisinske senter IKS, innen 31.12.18 

med virkning fra 01.01.2020.  
4. Ordfører får fullmakt til å si opp andre interkommunale avtaler dersom andre kommuner 

sier opp avtalen i tiden frem til 31.12.2018. Eventuelle oppsigelser etter denne tid 
behandles på ordinær måte.  

5. Rådmannen legger i første halvår 2019 frem saker vedrørende hver enkelt av de oppsagte 
avtalene der ulike alternativer for videre drift utredes. I utredningen skal både lokalisering, 
organisasjonsform og eventuelt samarbeidsform vurderes. Der det er relevant, bør det 
vurderes om det er hensiktsmessig med tidsbegrensede løsninger etter 1. januar 2020 i 
påvente av permanente løsninger.  

6. Kommunestyret sier opp avtalen med de andre eierkommunene som er med i Follo 
Distriktsrevisjon IKS innen 31.12.18, med virkning fra 1.1.2020.  

7. Kommunestyret ber kontrollutvalget innstille på valg av revisjonsordning for Nesodden 
kommune i løpet av 2019. 
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Nesodden kommune kjøper sekretariatstjenester fra Follo Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) ut 2019. Det arbeides med å etablere Viken 
kontrollutvalgssekretariat IKS, hvor FIKS vil bli en del av det nye selskapet. 
 
Nesodden kommunestyre vedtok 28.08.19 i sak 86/19 Valg av sekretariatsordning 
for kontrollutvalget i Nesodden kommune følgende: 
 
1. Kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS.  
2. Kommunestyret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for Viken Kontrollutvalgssekretariat 

IKS. 
3. Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat ivaretar 

sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget fra og med 01.01.2020.  

 
Valg av representanter foretas av nytt kommunestyre. 

 
 
Da selskapet enda ikke er etablert, vil kjøp av sekretariatstjenester for 2020 basere 
seg på budsjett utarbeidet av (FIKS). Intensjonen er at FIKS skal bli en del av det nye 
selskapet.  
For Nesodden kommune vil dette medføre følgende kostnader for kjøp av 
sekretariatstjenester for 2020: Kr. 305 900,-.  
 
Grunnlag for beregningen er dagens kostnadsfordeling i FIKS hvor 50% er etter 
grunnbeløp og 50% etter folketall. En av de første oppgavene nytt selskap må 
arbeide med er å harmonisere finansieringsmodell mellom de tre selskapene som 
skal slås sammen (FIKS, ROKUS IKS og KUBIS). 
 
 
Kjøp av revisjonstjenester 
Revisjonstjenestene omfatter blant annet  
 regnskapsrevisjon (RR)  
 forenklet etterlevelsesrevisjon  
 forvaltningsrevisjon (FR)  
 eierskapskontroll (EK)  
 andre tjenester (særattestasjoner, faglig veiledning, evt. undersøkelser, møter i KST og 

KU etc.)  

 
Nesodden kommune kjøper revisjonstjenester fra Follo Distriktsrevisjon IKS (FDR) 
hvor kommunen er deltaker. Det foregår for tiden en prosess med etablering av 
Viken kommunerevisjon IKS, som vil være en sammenslåing/fusjon mellom Follo 
Distriktsrevisjon IKS og Buskerud kommunerevisjon IKS. 
 
Nesodden kommunestyre vedtok 19.06.19 i sak 71/19 Valg av revisjonsordning for 
Nesodden kommune følgende: 
 
1. Kommunen slutter seg til sammenslåingen av Follo distriktsrevisjon IKS og Buskerud 

Kommunerevisjon IKS til Viken kommunerevisjon IKS.  
2. Kommunestyret vedtar selskapsavtale som gjelder fra stiftelse og fram til 31. desember 

2019.  
3. Kommunestyret vedtar selskapsavtale som gjelder fra og med 1. januar 2020.  
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4. Kommunestyret velger representant med varamedlemmer til selskapets representantskap. 
Disse representantens valgperiode vil vare frem til de nye kommunestyrene/fylkestinget er 
konstituert og ha gjort nye valg av representanter høsten 2019.  

5. Kommunestyret ber Kontrollutvalget vurdere å sette revisjonstjenestene ut på anbud fra og 
med revisjonsåret 2021.  

6. Kommunestyret ber i fall kontrollutvalget anbefaler å konkurranseutsette 
revisjonsoppdragene hver for seg og innstille overfor kommunestyret på revisor for 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Det forutsettes at rådmannen da bistår 
kontrollutvalget med den praktiske gjennomføringen av anbudskonkurransen.  

7. I tilfellet konkurranseutsetting vil kommunestyret forutsetter at avtale med 
regnskapsrevisor skal skje etter avtale om 2,5 år, med mulighet for 1 + 1 års opsjon.  

8. I tilfellet konkurranseutsetting vil Kommunestyret forutsetter at avtale med 
forvaltningsrevisor skal skje årlig/etter avtale om 2 år med mulighet for 1 + 1 års opsjon. 

 
 
Anslag for revisjonshonorar 2020 vil derfor gjelde for revisjonen som utføres av Viken 
kommunerevisjon IKS i 2020. Finansieringsmodellen i Viken kommunerevisjon IKS er 
basert på medgått tid. For 2020 er det anslått at revisjonshonorarer for 2020 samlet 
for Nesodden kommune blir kr 1.430.000,-. Revisjonshonoraret blir avregnet pr 31.12 
i forhold til medgått tid.  
Det understrekes at honoraret er basert på anslag og at det senere kan bli nødvendig 
å justere dette. Dette må eventuelt skje i samråd med kontrollutvalget. 
 
Oppsummering 
På denne bakgrunn fremmes følgende forslag til budsjett for kontroll og revisjon for 
2020:  
 
Beskrivelse Budsjett 

2020 
Budsjett 

2019 
Budsjett 

2018 
Budsjett 

2017 

Kontrollutvalgets drift 148 000 144 600 146 000 145 000 

Kjøp av sekretariatstjenester 
(FIKS / Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS)  

305 900 273 500 260 000 253 000 

Kjøp av revisjonstjenester  
(FDR IKS / Viken kommunerevisjon IKS) 

1 430 000 1 410 000 1 352 200 1 309 000 

SUM 1 883 900 1 828 100 1 758 200 1 707 000 

 
Avslutning 
Saken legges fram for kontrollutvalget til behandling.  
Saksutredningen skal følge med til kommunestyret ved behandling av kommunens 
budsjett for 2020 
 
 
Ås, 12.11.19 
 
 
Kjell Tore Wirum /s./ 
Kontrollsekretær 
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STYRET I FIKS 
 
 

Saksutskrift 
 

FIKS Budsjett 2020 
 
Arkivsak-dok. 19/00088-2 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

1 Styret i FIKS 10.10.2019 15/19 

 
Styret i FIKSs behandling 10.10.2019: 
Styreleder innledet og orienterte. 
Daglig leder svarte på spørsmål fra styrets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende) 
 
Styret i FIKSs vedtak 10.10.2019: 
 
1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2020: 
 
Tekst (T) Beløp 

Lønn og sosiale utgifter 1 085 000 

Kjøp av varer og tjenester inkl. mva. 240 000 

Kjøp fra andre 105 000 

SUM 1 430 000 

Refusjon fra kommuner 1 420 000 

Momskompensasjon  10 000 

Mer-/mindreforbruk 0 

 
2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling: 
 
Kommune Beløp 

Enebakk 234 700 

Frogn 274 550 

Nesodden 305 900 

Vestby 291 850 

Ås 313 000 

SUM 1 420 000 

 
3. Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan 2020 – 2023. 
 

 
Saksutskriften bekreftes 
Ås, 15.oktober 2019 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
Kontrollsjef/daglig leder  
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Saksfremlegg 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2020: 
 
Tekst (T) Beløp 

Lønn og sosiale utgifter 1 085 000 

Kjøp av varer og tjenester inkl. mva. 240 000 

Kjøp fra andre 105 000 

SUM 1 430 000 

Refusjon fra kommuner 1 420 000 

Momskompensasjon  10 000 

Mer-/mindreforbruk 0 

 
2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling: 
 
Kommune Beløp 

Enebakk 234 700 

Frogn 274 550 

Nesodden 305 900 

Vestby 291 850 

Ås 313 000 

SUM 1 420 000 

 
3. Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan 2020 – 2023. 

 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyrene i deltakerkommunene 
 
Vedlegg: 
FIKS Budsjett 2020, FIKS Refusjon fra kommuner 2020, FIKS ØP 2020-2023 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Kontrollutvalgene i deltakerkommunene 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Styret i FIKS vedtok 13.06.19 i sak 10/19 FIKS Budsjett 2020 følgende: 
 
1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2020: 
 

Tekst (T) Beløp 

Lønn og sosiale utgifter  1 085 000 

Kjøp av varer og tjenester inkl. mva.  240 000 

Kjøp fra andre  105 000 

SUM  1 430 000 

Refusjon fra kommuner  1 420 000 

Momskompensasjon  10 000 

Mer-/mindreforbruk Kr 0 

 
2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling: 
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Alternativ 1  

Kommune Beløp 

Enebakk 298 000 

Frogn 349 750 

Vestby 372 400 

Ås 399 850 

SUM 1 420 000 

 
Alternativ 2 

Kommune Beløp 

Enebakk 234 700 

Frogn 274 550 

Nesodden 305 900 

Vestby 291 850 

Ås 313 000 

SUM 1 420 000 

 
3. Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan 2020 – 2023. 

 
 
Kostnadsfordeling alternativ 2 forutsatte positivt vedtak i Nesodden kommune om videre 
deltakelse i sekretariatsordning i egenregi. 
 
Nesodden kommunestyre vedtok 28.08.19 i sak 86/19 Valg av sekretariatsordning for 
kontrollutvalget i Nesodden kommune følgende: 
 
1. Kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS.  
2. Kommunestyret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for Viken Kontrollutvalgssekretariat 

IKS. 
3. Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen 

for kontrollutvalget fra og med 01.01.2020. 

 
Valg av representanter foretas av nytt kommunestyre. 
 
 

Budsjett 2020 
Budsjettet for 2020 er vesentlig redusert grunnet endrede forutsetninger for fortsatt drift i 
FIKS. 
 
Lønn og sosiale utgifter  
Grunnet færre deltakerkommuner og redusert oppdragsmengde, er det i budsjettet for 
2020 lagt opp til lønn og sosiale utgifter til 1 årsverk. Forutsatt at Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS blir etablert innen 1.1.2020, vil det da være en 
virksomhetsoverdragelse hvor ansatte i dagens FIKS har fortrinnsrett til stillinger i det 
nye selskapet. Det nye selskapet vil kunne ha 30 deltakere og sikre en 
oppdragsmengde tilsvarende en grunnbemanning på 6 årsverk. Salg av 
sekretariatstjenester i markedet vil kunne utgjøre ekstraoppdrag/merinntekter med 
mulighet for å øke bemanningen i selskapet. 
 
Kjøp av varer og tjenester  
Kjøp av varer og tjenester er justert ned i forhold til redusert oppdragsmengde og færre 
deltakere.  
 
Kompetanseutviklingstiltak gjelder primært faglig forum og utgiftene vil variere noe 
avhengig av programmet. Ordningen med årlig Faglig forum foreslås erstattet med 



41/19 Kontroll og revisjon - Budsjett 2020 - 19/00099-1 Kontroll og revisjon - Budsjett 2020 : Saksutskrift Styret i FIKS sak 15-19 FIKS Budsjett 2020

 
 

Ås kommune  
Vår ref.: 19/00088 

 
Side 4 av 4 

 

samarbeid og felles arrangement med ett eller flere andre sekretariat eller Forum for 
kontroll og tilsyn (FKT). Budsjettposten tar ikke høyde for dyre og etterspurte 
foredragsholdere. Det arbeides med å få til et samarbeid med sekretariatene i Buskerud 
og på Romerike for å få til et felles opplegg for folkevalgtopplæring av nye kontrollutvalg 
i løpet av november 2019. Mulig det legges opp til dagsamlinger for kontrollutvalg i 
2020. Kostnadene til dette refunderes i sin helhet fra deltakerkommunene etter 
deltakelse fra utvalgenes medlemmer.  
 
Kurs og opplæring for sekretariatets ansatte reduseres i samsvar med bemanning.  
 
Basisen for husleieberegningen vil, pga. flytting til andre kontorer i 2019, bli grunnlag for 
justering. Posten foreslås justert i tråd med behovet for kontorlokaler.  
 
Serviceavtalen med Ås kommune (lønn og regnskapsføring, sak-/arkivsystem, IKT og 
noe rådgivning) justeres i tråd med behovet for tjenester.  
 
Refusjoner  
Utgiftene til driftsbudsjettet refunderes av medlemskommunene. 50 % av driftsbudsjettet 
fordeles likt mellom kommunene og 50 % i forhold til folketallet. I fordelingen for 2020 er 
folketallet i kommunene pr 1.1.19 lagt til grunn.  
 
Økonomiplan 2020 - 2023  
Forslaget til økonomiplan 2020 – 2023 er veiledende. Økonomiplanen baseres på en 
årlig indeksregulering på ca. 2-3 pst. For 2020 – 2023 fordeles kostnadene på følgende 
måte:  
 
5 kommuner (de 4 gjenværende deltakerkommunene + Nesodden).  
 

Avsluttende kommentar  
Forslag til budsjett åpner ikke for stort handlingsrom, men skal kunne sikre at 
kontrollutvalgene i de gjenværende deltakerkommunene får en noenlunde forsvarlig 
sekretærbistand. Budsjettet åpner ikke for at sekretariatet kan påta seg 
utredningsarbeid av en viss størrelse ut over ordinær sekretærbistand.  
 
Forutsatt etableringen av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS i løpet av 2019, så vil 
budsjett for 2020 være første driftsbudsjett for det nye selskapet. Grunnet ulike 
finansieringsmodeller mellom de tre sekretariatene FIKS, KUBIS og ROKUS IKS, så vil 
det nye selskapet i løpet av 2020 måtte ta stilling til ny finansieringsmodell for selskapet. 
En slik finansieringsmodell vil tidligst kunne gjøres gjeldende overfor 
deltakerkommunene i forbindelse med budsjettet for 2021.  
 
Avslutning  
Saken legges frem for styret til behandling. 
 
 

Ås, 01.10.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
Kontrollsjef/daglig leder 
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 42/19 Kurs og konferanser 2020 

Saksbehandler: Unni Westli Saksnr.: 19/00149-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune 

Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse 29.-30. januar 2020:

1) 
2) 

2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Fagkonferanse og
årsmøte 3.-4. juni 2020:

1) 
2) 

Vedlegg: 
Program NKRF Kontrollutvalgskonferansen 2020 

SAKSUTREDNING: 

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2020 

Fra den første konferansen i 2005 med ca. 300 deltakere har dette årlige 
arrangementet vokst betydelig og etablert seg som det største treffpunktet for kontroll 
og tilsyn i kommunal sektor. I 2019 samlet konferansen rundt 650 deltakere.  

Konferansen avholdes 29. - 30. januar 2019 på The Qube, som ligger i tilknytning til 
hotellene Clarion Hotel & Congress Oslo Airport og Comfort Hotel RunWay, 
Gardermoen.  

Påmeldingsfrist er 12.desember 2018. 

Hovedtemaer: 
 Politikerhets. På oppdrag fra KS har Ipsos kartlagt omfanget av hatefulle

ytringer og trusler blant folkevalgte politikere i Norge.

 Rent drikkevann – hva gikk galt?

 Bærekraft i et revisjonsperspektiv

 Personvern i kommunene

 Bompengeselskapene
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Minikurs parallelt med hovedprogrammet: 
Parallelt med deler av hovedprogrammet blir det avholdt minikurs med nye ledere og 
medlemmer av kontrollutvalgene som målgruppe. Det er begrenset antall deltakere 
på minikursene.  Tema for minikursene er: 

 Kontrollutvalgets formål, rolle og oppgave. 

 Lederrollen i kontrollutvalget. 

 De sentrale momentene for å forstå det kommunale regnskapet.  
 
FKTs Fagkonferanse og årsmøte 2020  

Konferansen avholdes 3.- 4.juni 2020 på Quality Airport Hotel, Gardermoen. 
Kontrollutvalget i Nesodden har vært medlem av FKT siden 2013.  

Det er foreløpig ikke lagt ut informasjon om konferansens innhold.   

ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 

I kontrollutvalgets budsjettforslag for 2020 er det satt av kr 40 000,- til kurs og 
opplæring for at alle utvalgsmedlemmene kan delta på én konferanse hver. 
Sekretariatet vil stå for påmelding. Kommunen faktureres direkte for deltakeravgiften. 
Deltakernes reiseregninger sendes direkte til kommunen. 

Avslutning: 

Saken legges fram for kontrollutvalget til behandling.  

 
Ås, 12.11.2019 
 
 
 
Unni Westli /s./ 
Rådgiver 
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Målgruppe: Ledere/medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, revisorer, 
ordførere, rådmenn og andre som er interessert i tilsyn og kontroll i kommunesektoren

 

Hovedtemaer:

Politikerhets  

Rent drikkevann – hva gikk galt?
Bærekraft i et revisjonsperspektiv    

Personvern i kommunene
Bompengeselskapene

P R O G R A M

#ku20nkrf

NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

29-30 januar 2020
The Qube — Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
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Onsdag 29. januar
Registrering og enkel servering

Velkommen
u Konferansier Anne Grosvold og daglig leder Rune Tokle, NKRF

Åpning
u Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H)

Demokratiets kår
u Øystein Djupedal, tidl. politiker, fylkesmann, “Arendalsuke-
   general” m.m., nå regiondirektør i Husbanken sør

Pause

Hat og trusler mot folkevalgte?
u Carina Riborg Holter, Senior Research Executive i Ipsos
På oppdrag fra KS har Ipsos kartlagt omfanget av hatefulle ytringer 
og trusler blant folkevalgte politikere i Norge.

Hets av politikere – en trussel mot demokratiet?
Anne Grosvold i samtale med:
u Carina Riborg Holter
u Ole Ueland (H), gruppeleder i Rogaland fylkesting og tidligere 
   ordfører i Sola kommune
u Kamzy Gunaratnam (A), varaordfører i Oslo kommune

Lunsj

Hvordan jobbe i et kontrollutvalg?
u Bård Hoksrud (Frp), leder av kontrollutvalget i Bamble kommune

Pause
 

Rent drikkevann – hva gikk galt?
u Bård Espelid (Askøylisten), tidligere varaordfører, nå
   kommunestyrerepresentant, i Askøy kommune

Rent drikkevann – en selvfølge?
u Kjetil Furuberg, avdelingsleder vanntjenester i Norsk Vann

Rent drikkevann – et felles ansvar
Anne Grosvold i samtale med:
Innlederne m.fl. (kommer)

Pause

Bærekraft i et revisjonsperspektiv
u Riksrevisor Per-Kristian Foss

Middag
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Torsdag 30. januar
Bærekraft – hva er det?
u Carlo Aall, professor og leder for Norsk senter for 
   berekraftig klimatilpassing ved Vestlandsforsking

Bærekraftmålene – hva må til lokalt 
og sentralt?
En samtale med:
u Carlo Aall
u Tina Bru (H), andre nestleder i Stortingets energi- og miljøkomite
u M.fl. (kommer)

Pause

Gode bestillinger og gode analyser 
– kontrollutvalgets muligheter
Anne Grosvold i samtale med:
u Beate Marie Dahl Eide (Sp), ordfører i Seljord kommune
u Torbjørn Berglann, daglig leder i Konsek Trøndelag IKS
u May Britt Lagesen (A), leder av kontrollutvalget i Steinkjer 
   kommune og medlem av fylkestinget i Trøndelag 

Pause

Personvern – hva gjør vi i kommunene?
u Anette Engum, personvernombud i Bærum kommune

Pause

Bompengeselskapenes pengebruk
u Peter Svaar, journalist i NRK
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inikurs B

Se info nederst

11.20M
inikurs C

Se info nederst

• Målgruppe: nye ledere og medlemmer 
  av kontrollutvalget

Onsdag kl 14.20 - 17.00
A. Kontrollutvalgets formål, rolle 
og oppgaver
u Renate Borgmo og Bjørn Bråthen, 
   seniorrådgivere i NKRF

Torsdag kl 09.00 - 10.00
B. Lederrollen i kontrollutvalget
u Alexander Etsy Jensen, rådgiver i Temark og     
   tidl. leder av kontrollutvalget og tidl. medlem   
   av kommunestyret i Vennesla kommune

Torsdag kl 11.20 - 13.00
C. De sentrale momentene for å 
forstå det kommunale regnskapet
u Ann Katharine Gardner og Knut Tanem,          
   regnskapsrevisorer i Revisjon Midt-Norge SA

Minikurs – parallelt med hovedprogrammet
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Påmelding
• Påmeldingsfrist: 12. desember 2019. 
• Bindende påmelding skal skje via NKRFs nettsider.
• Faktura vil bli tilsendt etter påmeldingsfristens utløp.
• Det tas forbehold om endringer i programmet. 
 

Konferansepriser *
• Kr 6 900 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 7 300 eks. mva.)
• Kr 5 250 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 5 650 eks. mva.)
• Kr 1 114 eks. mva.for overnattling m/frokost fra 28. til 29. januar 2020

*) Deltakere fra kontrollutvalg i kommuner/fylkeskommuner hvor sekretærtjenesten 
    ivaretas av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris.

Avbestillingsbetingelser 
• Avbestilling må skje skriftlig.
• Det vil ved avbestillinger etter påmeldingsfristens utløp kreves et gebyr på kr 500 til dekning av 
 administrasjonsutgifter. Ved avbestilling senere enn en uke før konferansestart belastes 50 % av 
 konferanseavgiften.
• Avbestilling ved legitimert sykdom behandles særskilt.
• Avmelding på konferansedagen, eller ev. uteblivelse, medfører full konferanseavgift.
• Ved hotellreservasjon kommer i tillegg ev. ansvaret overfor hotellet.
• Deltakelse kan ved behov overføres til en annen kollega.
 

Konferansested
The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Forhåndsgodkjenning
11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Kontaktinfo
Norges Kommunerevisorforbund, Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo
Telefon 23 23 97 00  •  post@nkrf.no  •  www.nkrf.no
www.facebook.com/nkrf.no  •  www.twitter.com/nkrf

faglig arena • nettverksbygging • inspirasjon

G E N E R E L L  I N F O

NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

29-30 januar 2020
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Norges Kommunerevisorforbund
75 år på vakt for fellesskapets verdier

www.nkrf.no |  post@nkrf.no
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 43/19 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00038-6 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Saksprotokoll KST 101-19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Rus og 
psykiatri i Nesodden kommune, Saksprotokoll KST 102-19 Oppfølging av FR rapport 
Psykisk helsearbeid for barn og unge i Nesodden kommune, Saksprotokoll KST 105-
19 Rapport om behandling av saker unntatt fra offentlighet i kontrollutvalget 2018, 
Protokoll Nesodden KU 240919, Aktivitetsplan Nesodden KU 240919 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

RS 10/19 Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023,  
saksprotokoll KST sak 95/19 (ikke vedlagt) 

RS 11/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Rus og psykiatri i  
Nesodden kommune, saksprotokoll KST sak 101/19 (vedlagt) 

RS 12/19 Tilbakemelding til kontrollutvalget knyttet til forvaltningsrevisjonsrapporten  
Psykisk helsearbeid for barn og unge, saksprotokoll KST sak 102/19 (vedlagt) 

RS 13/19 Rapport om behandling av saker unntatt fra offentlighet i kontrollutvalget 2018, 
saksprotokoll KST sak 105/19 (vedlagt) 

Orienteringssaker (OS): 

OS 26/19 Protokoll Nesodden KU 24.09.19 (vedlagt) 
OS 27/19 Aktivitetsplan pr 24.09.19 (vedlagt) 

Ås, 12.11.19 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Nesodden kommune 
 

Saksfremlegg 

Kommunedirektøren Dato: 09.10.2019 

Vår ref: 10/2337 - 145 - 19/48114 

Arkivkode: FE - 216 

Saksbeh.: Kvaksrud, Kristian 

 

 

 

 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

101/19 Kommunestyret 16.10.2019 

 
 

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Rus og psykiatri i 

Nesodden kommune 

 
 

Saken gjelder: 
Se vedlagte saksutskrift med vedlegg fra kontrollutvalgets møte 24.09.2019. 
 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedrørende forvaltningsrevisjonsrapport 
Rus og psykiatri til orientering. 

2. Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding om   
a. Tiltakene for forebygging i forhold til barn og unge som fremgår av Plan for 

psykisk helse og rus 2019 – 2023 er iverksatt, og om hvilken effekt tiltakene har 
hatt.  

b. Tiltakene som fremgår av nærpolitireformen er iverksatt og om hvilken effekt 
tiltakene har hatt.  

3. Kommunestyret ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding på punktene 2 a. og b. til 
kontrollutvalget innen 12 måneder. 

 

16.10.2019 Kommunestyret 

 

Cathrine Kjenner Forsland (AP) fremmet følgende forslag: 
KST oversender en uttalelse til justisministeren: 
”Nesodden kommunestyre etterlyser mer synlig politi og er bekymret for politiets operative 
evner.» 

 

Votering: 
Innstillingen fra kontrollutvalget ble enstemmig vedtatt 
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Forslaget fra AP ble enstemmig vedtatt. 
 

KST- 101/19 Vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedrørende forvaltningsrevisjonsrapport 
Rus og psykiatri til orientering. 

2. Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding om   
a. Tiltakene for forebygging i forhold til barn og unge som fremgår av Plan for 

psykisk helse og rus 2019 – 2023 er iverksatt, og om hvilken effekt tiltakene har 
hatt.  

b. Tiltakene som fremgår av nærpolitireformen er iverksatt og om hvilken effekt 
tiltakene har hatt.  

3. Kommunestyret ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding på punktene 2 a. og b. til 
kontrollutvalget innen 12 måneder. 

 
KST oversender en uttalelse til justisministeren: 
Nesodden kommunestyre etterlyser mer synlig politi og er bekymret for politiets operative 
evner. 

 

 

Bakgrunn 
Se vedlagte saksutskrift med vedlegg fra kontrollutvalgets møte 24.09.2019. 
 
 
 
Wenche Folberg 
kommunedirektør 
 
 

Vedlegg 

Saksutskrift Nesodden KU sak 32-19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Rus og 

psykiatri i Nesodden kommune 

følgebrev FIKS rus og psykiatri 27.08.19 

Plan for psykisk helse og rus 2019-2023. Vedtatt 19.06.19 

samarbeidsavtale Nesodden kommune og Øst politidistrikt 
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Nesodden kommune 
 

Saksfremlegg 

Kommunedirektøren Dato: 09.10.2019 

Vår ref: 10/2337 - 146 - 19/48124 

Arkivkode: FE - 216 

Saksbeh.: Kvaksrud, Kristian 

 

 

 

 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

102/19 Kommunestyret 16.10.2019 

 
 

 

Tilbakemelding til kontrollutvalget knyttet til 

forvaltningsrevisjonsrapporten Psykisk helsearbeid for barn og unge 

 
 

Saken gjelder: 
Se vedlagte saksutskrift med vedlegg fra kontrollutvalgets møte 24.09.2019. 
 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Psykisk  
helsearbeid for barn og unge, til orientering.  
 

16.10.2019 Kommunestyret 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 

KST- 102/19 Vedtak: 

Kommunestyret tar rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Psykisk helsearbeid 
for barn og unge, til orientering.  
 

 

Bakgrunn 
Se vedlagte saksutskrift med vedlegg fra kontrollutvalgets møte 24.09.2019. 
 
 
Wemche Folberg 
Kommunedirektør 
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Vedlegg 

Saksutskrift Nesodden KU sak 31-19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk 

helsearbeid for barn og unge i Nesodden kommune 

Tilbakemelding til kontrollutvalget knyttet til forvaltningsrevisjonsrapporten Psykisk 

helsearbeid for barn og unge 

Redegjørelse etter forvaltningsrapport PHBU 
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Nesodden kommune 
 

Saksfremlegg 

Kommunedirektøren Dato: 19.08.2019 

Vår ref: 10/2337 - 140 - 19/36222 

Arkivkode: FE - 216 

Saksbeh.: Kvaksrud, Kristian 

 

 

 

 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

087/19 Kommunestyret 28.08.2019 

105/19 Kommunestyret 16.10.2019 

 
 

 

Rapport om behandling av saker unntatt fra offentlighet i 

kontrollutvalget 2018 - ny behandling 

 
 

Saken gjelder: 
Se vedlagte saksutskrift med vedlegg fra kontrollutvalgets møte 07.05.2019 
 

 

Kontrollutvalgets Innstilling: 
Rapport om behandling av saker unntatt fra offentlighet i kontrollutvalget i 2018, tas til  
orientering.  
 

28.08.2019 Kommunestyret 

 

 

 

KST- 087/19 Vedtak: 

 

 

 

16.10.2019 Kommunestyret 

 

Jørn Bertelsen (H) fremmet følgende forslag: 
"Når det kommuniseres på vegne av kontrollutvalget, må det skje innenfor de vedtak som er 
fattet." 

 

Votering: 
Innstillingen fra kontrollutvalget ble enstemmig vedtatt. 
Forslaget fra Høyre fikk 20 stemmer (6 AP, 2 FrP, 6 H, 2 V, 2 SP, 1 MdG, 1 KrF) og ble vedtatt. 
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KST- 105/19 Vedtak: 

Rapport om behandling av saker unntatt fra offentlighet i kontrollutvalget i 2018, tas til 
orientering. 
Når det kommuniseres på vegne av kontrollutvalget, må det skje innenfor de vedtak som er fattet. 
 

 

Bakgrunn 
Se vedlagte saksutskrift med vedlegg fra kontrollutvalgets møte 07.05.2019. 
 
 
Wenche Folberg 
rådmann 
                                                                                Kristian Kvaksrud 
                                                                                formannskapssekretær 
 

Vedlegg 

Saksutskrift Nesodden KU sak 18-19 Rapport om behandling av saker untatt fra offentlighet i 

kontrollutvalget 2018 - Ny behandling 

Rapport om behandling av saker unntatt fra offentlighet i kontrollutvalget 2018 

 

 

 



43/19 Referat og orienteringer - 19/00038-6 Referat og orienteringer : Protokoll Nesodden KU 240919

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Nesodden kontrollutvalg 
 
Møtetid: 24.09.2019 kl. 17:15 
Sted: Møterom Hasle, Tangenten 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Arne Maus (SV) leder, Arne Thodok Eriksen (MDG), Sidsel Tjernshaugen (Ap), May 
Lissbeth Ananiassen (Rødt) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Harald Tronvik (H) for Jørn Bertelsen (H) 
 
Forfall:  
Jørn Bertelsen (H) nestleder 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Sandra Edvardsen, virksomhetsleder Barn, unge og familie (under sak 31/19 og 
32/19) 
Sophie A. Vamnes, fagsjef Barn, unge og familie (under sak 31/19 og 32/19) 
 
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte: 
Steinar Neby, revisjonssjef 
 
Av øvrige møtte: 
ingen 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
Innkalling og saksliste ble godkjent. Møtet ble lukket under behandling av sak 30/19, 
jfr. koml. § 31 nr.2 og nr.3 
 
Møteprotokoll godkjent 15.10.2019 
 
 
 

Arne Maus/s./   
leder   
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

29/19 19/00068-4 Godkjenning av protokoll fra møte 18.juni 2019 3 

30/19 19/00118-2 Henvendelse til kontrollutvalget - Bekymring vedrørende 
oppsigelse etter meldt avvik - Unntatt etter 
offentlighetsloven Offl § 23 første led 

4 

31/19 17/00093-8 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk 
helsearbeid for barn og unge i Nesodden kommune 

5 

32/19 18/00063-10 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Rus og 
psykiatri i Nesodden kommune 

6 

33/19 19/00119-1 Orientering fra revisjonen 7 

34/19 19/00038-5 Referat og orienteringer 8 

Eventuelt 
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Nesodden KU-29/19 
Godkjenning av protokoll fra møte 18.juni 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Protokoll fra møtet 18.juni 2019 godkjennes. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 24.09.2019: 
Leder orienterte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 24.09.2019: 
 
Protokoll fra møtet 18.juni 2019 godkjennes. 
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Nesodden KU-30/19 
Henvendelse til kontrollutvalget - Bekymring vedrørende 
oppsigelse etter meldt avvik 
 

Unntatt etter offentleglova  § 23 første ledd 
 

Saksdokumentet er unntatt offentlighet 
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Nesodden KU-31/19 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid 
for barn og unge i Nesodden kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 
Psykisk helsearbeid for barn og unge, til orientering. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 24.09.2019: 
Fagsjef Sophie A. Vamnes orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
Virksomhetsleder Sandra Edvardsen supplerte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 24.09.2019: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 
Psykisk helsearbeid for barn og unge, til orientering. 
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Nesodden KU-32/19 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Rus og psykiatri i 
Nesodden kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedrørende 

forvaltningsrevisjonsrapport Rus og psykiatri til orientering.  
2. Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding om  

a. Tiltakene for forebygging i forhold til barn og unge som fremgår av Plan for 
psykisk helse og rus 2019 – 2023 er iverksatt, og om hvilken effekt 
tiltakene har hatt.  

b. Tiltakene som fremgår av nærpolitireformen er iverksatt og om hvilken 
effekt tiltakene har hatt.  

3. Kommunestyret ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding på punktene 2 a. og 
b. til kontrollutvalget innen 12 måneder.   

 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 24.09.2019: 
Fagsjef Sophie A. Vamnes orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
Virksomhetsleder Sandra Edvardsen supplerte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 24.09.2019: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedrørende 

forvaltningsrevisjonsrapport Rus og psykiatri til orientering.  
2. Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding om  

a. Tiltakene for forebygging i forhold til barn og unge som fremgår av Plan for 
psykisk helse og rus 2019 – 2023 er iverksatt, og om hvilken effekt 
tiltakene har hatt.  

b. Tiltakene som fremgår av nærpolitireformen er iverksatt og om hvilken 
effekt tiltakene har hatt.  

3. Kommunestyret ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding på punktene 2 a. og 
b. til kontrollutvalget innen 12 måneder.   
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Nesodden KU-33/19 
Orientering fra revisjonen 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 24.09.2019: 
Revisjonssjef Steinar Neby orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 24.09.2019: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Nesodden KU-34/19 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 24.09.2019: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
Sekretær supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 24.09.2019: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
Avslutning for utvalget. 
Leder tok opp saken. 
Det var enighet om at det planlegges avslutning i forbindelse med neste møte 
15.10.19. Følgende spisesteder vurderes (i prioritert rekkefølge): 
 
1) Flasken Kjøkken & Bar 
2) Signalen Sjøbad 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 19:40 



43/19 Referat og orienteringer - 19/00038-6 Referat og orienteringer : Aktivitetsplan Nesodden KU 240919

KONTROLLUTVALGET I  
NESODDEN KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 24.09.19 

Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres 
fortløpende.  FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget.   
Revisors rapporter skal være FIKS i hende minimum 14 dager før møtet. Forkortelser: KU = Kontrollutvalget, KST= Kommunestyret  
 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

1. Kontrollutvalgets årsrapport     
 Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 Januar  FIKS KU 05.02.19 KST 27.2.19 

2. Aktivitetsplan  rullerende  FIKS Ajourføres etter hvert møte  
3. Utvalgets strategi/handlingsplan  FIKS Rulleres årlig  
4. Utvalgets reglement  FIKS Gjennomgang våren 2018  
5. Møteplan     
 (Som hovedregel på tirsdager fra kl. 17:15)  FIKS 1.halvår 2019: 

05.02 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten  
26.03 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 
07.05 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 
18.06 - Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 
 
2.halvår 2019: 
24.09 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 
15.10 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 
19.11 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

 
Gjennomført 
Gjennomført 
Gjennomført  
Gjennomført 

 
 

Gjennomført 
Avlyst  

 
6. Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo     
 Faglig forum 2018  FIKS 25.10 – Kommunestyresalen, Ski rådhus Gjennomført  

7. Kurs og konferanser     
 NKRF KU konferansen 2019, 30.-31.januar  

The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, 
Gardermoen 

 FIKS Deltakere: 
Arne Maus 
May Lissbeth Ananiassen 

Gjennomført  

 FKT Fagkonferanse og årsmøte 2019, 4.-5.juni 
Clarion Hotel Ernst, Kristiansand S 

 FIKS Deltakere; 
Sidsel Tjernshaugen 
Arne Thodok Eriksen 

Gjennomført  
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Aktivitetsplan 2 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

8. Kommunens årsregnskap     
 Kommunens årsregnskap for 2018 15.2 Rådmann KU 7.5.19 KST 22.5.19 
 Revisjonsberetning for 2018 15.4. FDR KU 7.5.19 KST 22.5.19 
 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018  FIKS KU 7.5.19 KST 22.5.19 

9. Årlig rapport fra rådmannen om kommunens 
antikorrupsjonsarbeid og arbeid for åpenhet  

Årlig  Rådmann Jfr. KU-vedtak 30/16  

10. Rapporter fra revisjonen:     
 Overordnet revisjonsstrategi 2018 August FDR KU 11.9.18  

 Pr. 31.10.18 (perioden 01.05.18- 31.10.18) November  FDR KU 18.12.18  
 Pr. 30.04.19 (perioden 01.05.18 – 30.04.19) Mai  FDR KU 18.6.19  

11. Forvaltningsrevisjon 2018      
 Follo landbrukskontor  FDR KU 18.12.18 – FR rapport KST 30.1.19 

12. Forvaltningsrevisjon 2019     
 NAV Nesodden  FDR KU 18.12.18 – Tema 

KU 5.2.19 – Mål og problemstillinger 
KU 26.3.19 – Prosjektplan 

 

 Samfunnssikkerhet og beredskap  FDR KU 26.3.19 – Tema 
KU 7.5.19 – Mål og problemstillinger 
KU 18.6.19 – Prosjektplan  

 

13. Oppfølging av KS-vedtak om rapporter:     
 Vedlikehold av kommunale bygg (2016) 1.2.18 Rådmann KU 23.10.18  - etterlyst tilbakemelding   
 Kvalitet i sykehjemstilbudet (2017) 6.3.18 Rådmann KU 18.12.18 KST 30.1.19 
 Kommunens barnehagearbeid (2015) 3.2.17 Rådmann KU 13.3.18 KST 25.4.18 
 Psykisk helsearbeid barn og unge (2017) 25.4.19 Rådmann KU 24.9.19  
 Rus og psykiatri (2018)  Rådmann KU 24.9.19  
 Integrering av flyktninger (2018) 5.9.19 Rådmann KU 18.6.19 KST 28.8.19 

14. Overordnet analyse og 
Plan for forvaltningsrevisjon 

    

 Overordnet analyse og 
Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020  

 FIKS  KST 28.9.16 

15. Overordnet analyse og  
Plan for selskapskontroll 

 
 

   

 Overordnet analyse og   FIKS  KST 28.9.16 
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Aktivitetsplan 3 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

Plan for selskapskontroll 2017 – 2020  
16. Andre tilsyns-/kontrolloppgaver     

 Rutiner for nøkler til hjemmeboende pasienters boliger  Rådmann KU 15.5.18 – Følges opp høsten 2018 
KU 23.10.18 – Følges opp på et senere tidspunkt 

 

 Valg av revisjonsordning 2019 FIKS/KU KU 18.12.18 (uttreden av FDR IKS) 
KU 26.3.19 – Status Viken Kommunerevisjon IKS 
KU 7.5.19 – Innstilling  

KST 19.12.18 

 Tilsynsrapport Skolemiljø  - Myklerud skole 06.05.19 Rådmann KU 26.3.19 – Ønsker å få seg forelagt kommunens 
tilsvar 
KU 24.9.19 – Kommunens svar på tilsynsrapport 

 

 Valg av sekretariatsordning  
(Nesodden kommune har vedtatt uttreden av FIKS 19.12.18.)  

31.12.19 KU KU 7.5.19 – sak under Eventuelt 
KU 18.6.19 – Innstilling  

KST 28.8.19 

 Rapport om behandling av saker U OFF i kontrollutvalget 
2018 

 FIKS KU 26.3.19 – Endringsforslag til rapport (legges 
frem til ny behandling) 
KU 7.5.19 – Ny behandling (oversendt KST) 

 

 Henvendelse til kontrollutvalget - Bekymring vedrørende oppsigelse 
etter meldt avvik - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 første 
ledd 

 FIKS KU 24.9.19 – Henvendelse sendes rådmann  
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