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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 11/20 Godkjenning av protokoll fra møte 14.januar 2020 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00028-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune 

Sekretariatets innstilling: 
Protokollen fra møte 14.januar 2020 godkjennes. 

Vedlegg: 
Protokoll Nesodden KU 140120 

SAKSUTREDNING: 
Utkast til protokoll fra forrige møte ble sendt ut 15.01.2020. 

Det er fremkommet merknader til protokollen, herunder spesielt til sak 3/20. 

En finner det hensiktsmessig at protokollen fra 14.01.2020 godkjennes i dette møtet 
før den kan anses som offentlig og kan publiseres på www.follofiks.no  

Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 

Ås, 28.01.2020 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune 
 
Møtetid: 14.01.2020 kl. 17:15 
Sted: Møterom Hasle, Tangenten 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Beate Fahre (H) leder, Jan Kristian Balstad (Ap) nestleder, Arnt Even Hustad (SV), 
Øyvind Solum (MDG), Øystein Tellef Hansen (R) 
 
Møtende varamedlemmer: 
ingen 
 
Forfall:  
ingen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Anita Nilsen, Kommunalsjef for Helse, omsorg og sosial (under sak 2/20) 
Sølvi Bruflat, virksomhetsleder for Sykehjem (under sak 2/20) 
 
Av øvrige møtte: 
Helle Parelius, rådgiver Agenda Kaupang AS (under Eventuelt) 
 
Fra Viken Kommunerevisjon IKS møtte: 
Even Tveter, rådgiver 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
Innkalling godkjent.  
Protokolltilførsel 
Øystein Tellef Hansen bemerket skepsis til behandling av orientering om 
pasientjournalsystemet i dette møtet og ønsket å unngå at det skapes et inntrykk av 
at saken er ferdig behandlet.  
 
 
Møteprotokoll godkjent 17.01.2020 
 
 

Beate Fahre/s./  Jan Kristian Balstad/s./ 
Leder  Nestleder  
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

1/20 19/00068-5 Godkjenning av protokoll fra møte 19.november 
2019 

3 

2/20 20/00014-1 Orientering om pasientjournalsystemet i Nesodden 
kommune 

4 

3/20 19/00140-3 Forvaltningsrevisjon Arbeidsmiljø ved 
helseinstitusjoner i Nesodden kommune - 
Prosjektplan 

5 

4/20 19/00133-5 Revisjonens rapport pr 31.10.19 6 

5/20 19/00133-6 Revisors vurdering av uavhengighet 7 

6/20 19/00133-7 Erklæring fra revisor 8 

7/20 19/00135-2 Kontrollutvalgets planarbeid 9 

8/20 20/00007-1 Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling 10 

9/20 20/00008-1 Plan for eierskapskontroll - Bestilling 11 

10/20 20/00013-1 Referat og orienteringer 12 

Eventuelt 
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Kontrollutvalget i Nesodden kommune 
14.01.2020 
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Nesodden KU-1/20 
Godkjenning av protokoll fra møte 19.november 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Protokoll fra møtet 19.november 2019 godkjennes. 
 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes behandling 14.01.2020: 
Leder innledet. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes vedtak 14.01.2020: 
 
Protokoll fra møtet 19.november 2019 godkjennes. 
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Kontrollutvalget i Nesodden kommune 
14.01.2020 
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Nesodden KU-2/20 
Orientering om pasientjournalsystemet i Nesodden kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes behandling 14.01.2020: 
Leder innledet. 
Virksomhetsleder Sølvi Bruflat orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
Kommunalsjef Anita Nilsen supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes vedtak 14.01.2020: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Kontrollutvalget i Nesodden kommune 
14.01.2020 
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Nesodden KU-3/20 
Forvaltningsrevisjon Arbeidsmiljø ved helseinstitusjoner i 
Nesodden kommune - Prosjektplan 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens forslag til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet Arbeidsmiljø ved helseinstitusjoner i Nesodden 
kommune, til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes behandling 14.01.2020: 
Leder innledet. 
 
Rådgiver Even Tveter svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes vedtak 14.01.2020: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens forslag til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet Arbeidsmiljø ved helseinstitusjoner i Nesodden 
kommune, til orientering. 
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Nesodden KU-4/20 
Revisjonens rapport pr 31.10.19 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr 31.10.19, til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes behandling 14.01.2020: 
Leder innledet. 
Sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes vedtak 14.01.2020: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr 31.10.19, til orientering. 
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Kontrollutvalget i Nesodden kommune 
14.01.2020 
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Nesodden KU-5/20 
Revisors vurdering av uavhengighet 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet til 
orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes behandling 14.01.2020: 
Leder innledet. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes vedtak 14.01.2020: 
 
Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet til 
orientering. 
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Kontrollutvalget i Nesodden kommune 
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Nesodden KU-6/20 
Erklæring fra revisor 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar erklæring fra oppdragsansvarlig revisor, til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes behandling 14.01.2020: 
Leder innledet. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes vedtak 14.01.2020: 
 
Kontrollutvalget tar erklæring fra oppdragsansvarlig revisor, til orientering. 
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Kontrollutvalget i Nesodden kommune 
14.01.2020 
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Nesodden KU-7/20 
Kontrollutvalgets planarbeid 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes behandling 14.01.2020: 
Sekretær holdt en presentasjon og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.  
Rådgiver Even Tveter supplerte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes vedtak 14.01.2020: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Kontrollutvalget i Nesodden kommune 
14.01.2020 
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Nesodden KU-8/20 
Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Nesodden 
kommunes virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper. Risiko- og 
vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som fremkommer av 
saksframlegget.  
 
Alternativ 1  
Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av Viken 
Kommunerevisjon IKS. 
 
Alternativ 2  
Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av FIKS.  
 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes behandling 14.01.2020: 
Leder innledet. 
Sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Det ble fremmet følgende omforente tilleggsforslag: 
 
«Kontrollutvalget inviterer ordfører og kommunedirektør til neste møte.» 
 
Votering: 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med alternativ 1 (5 voterende) 
Omforent tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes vedtak 14.01.2020: 
 
Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Nesodden 
kommunes virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper. Risiko- og 
vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som fremkommer av 
saksframlegget.  
 
Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av Viken 
Kommunerevisjon IKS. 
 
Kontrollutvalget inviterer ordfører og kommunedirektør til neste møte. 
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Kontrollutvalget i Nesodden kommune 
14.01.2020 
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Nesodden KU-9/20 
Plan for eierskapskontroll - Bestilling 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Nesodden 
kommunes eierskap. Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd 
med det som fremkommer av saksframlegget.  
 
Alternativ 1  
Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av Viken 
Kommunerevisjon IKS.  
 
Alternativ 2  
Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av FIKS. 
 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes behandling 14.01.2020: 
Leder innledet. 
 
Votering: 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med alternativ 1 (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes vedtak 14.01.2020: 
 
Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Nesodden 
kommunes eierskap. Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd 
med det som fremkommer av saksframlegget.  
 
Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av Viken 
Kommunerevisjon IKS.  
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Kontrollutvalget i Nesodden kommune 
14.01.2020 
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Nesodden KU-10/20 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes behandling 14.01.2020: 
 
Referatsaker (RS):  
 
 
Orienteringssaker (OS):  
 
OS 01/20 Aktivitetsplan pr 19.11.19 
  
OS 02/20 Status forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2019 
 Leder viste til mottatt e-post fra FIKS / Viken kommunerevisjon IKS til 

kontrollutvalgslederne i Enebakk, Nesodden og Ås vedrørende status 
for bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2019. 
Sekretær orienterte. 
Rådgiver Even Tveter supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer.  

 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes vedtak 14.01.2020: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
Arbeidsmiljøkartlegging Nesoddtunet 
Rådgiver Helle Parelius fra Agenda Kaupang AS orienterte om undersøkelsen, 
resultatene av spørreundersøkelsen på overordnet nivå, oppfølging av 
undersøkelsen, og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.  
 
 
Møteplan 1.halvår 
Leder tok opp saken og viste til e-post fra sekretær. 
Det er foreslått følgende møtedatoer for 1.halvår 2020: 
 
14.januar 
4.februar 
17.mars 
21.april 
12.mai 
16.juni 
 
Sekretær vil reservere møterom for de aktuelle datoene. 
 
 
Klagesak hos Fylkesmannen 
Leder tok opp saken og orienterte. 
Sekretær orienterte. 
Kontrollutvalget er et kontrollorgan og går ikke inn i saker som ligger til behandling 
hos andre klage- eller kontrollinstanser. 
 
 
Fordeling av kommunale boliger. 
Øystein Tellef Hansen tok opp saken og viste til artikkel i Amta. 
 
Kontrollutvalget ber om en skriftlig tilbakemelding fra kommunedirektør om 
kommunens rutiner og praksis for tildeling av boliger. 
 
 
Møtet hevet kl. 20:37 
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 12/20 Orientering fra revisjonen 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00119-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
Følgebrev høring standard forenklet etterlevelseskontroll RSK 101, Høringsutkast 
RSK 101 FEK 

SAKSUTREDNING: 
Viken kommunerevisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor vil komme i møtet og 
orientere om blant annet følgende: 

Status forvaltningsrevisjon 
Orientering om status for arbeidet med forvaltningsrevisjonsprosjektene: 

 NAV Nesodden (ifølge prosjektplanen skulle rapporten vært ferdigstilt innen utgangen av
mai 2019) 

 Samfunnssikkerhet og beredskap (ifølge prosjektplanen skulle rapporten vært ferdigstilt
innen utgangen av 2019) 

 Arbeidsmiljø ved helseinstitusjonene (ifølge prosjektplan vil rapporten bli ferdigstilt i løpet
av 3.kvartal 2020) 

Forenklet etterlevelseskontroll  
I ny kommunelov er regnskapsrevisor pålagt en ny oppgave: 

§ 24-9.Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen

Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i 
hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak.  

Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram 
for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger brudd 
på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen.  

Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.  

Det er utarbeidet utkast til en egen standard for god kommunal revisjonsskikk for 
forenklet etterlevelseskontroll. Utkastet til standard har vært ute på høring. 
Høringsfristen var 3.januar 2020. 

Ås, 28.01.2020 
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Følgebrev til standard for «God kommunal revisjonsskikk for 

forenklet etterlevelseskontroll» 

I ny kommunelov § 24-9. Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen blir 
regnskapsrevisor pålagt en ny oppgave. En utvidet revisjonskomite i Norges Kommunerevisorforbund 
(NKRF) har arbeidet med utkastet til standard som nå legges frem til høring. Standarden utgis som et 
samarbeid mellom NKRF og Den norske Revisorforening (DnR). 
 
 
Den utvidete komiteen har bestått av: 
 
Fra NKRFs revisjonskomite:  

 Unn Helen Aarvold, kommunerevisor i Oslo 

 Inge Johannessen, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, KomRev NORD IKS 

 Linn Therese Bekken, daglig leder, Vestfold kommunerevisjon  

 Bjørg Hagen, daglig leder, Innlandet Revisjon IKS 
 
 
Fra DnR: 
Terje Tvedt, partner, BDO 
Rune Johansen, senior manager, KPMG 
 
Knut Erik Lie, seniorrådgiver i NKRF, og Knut Tanem, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor i Revisjon 
Midt-Norge SA, har jobbet som utredere i komiteen. 
 
Unn Helen Aarvold, som er leder av NKRFs revisjonskomite, har ledet arbeidet i den utvidete 
komiteen. 

 
 
Utkast til standard er sendt på høring til: 

 NKRFs og DnRs medlemmer 

 Komiteene i NKRF 

 Lokalforeningene i NKRF 

 Forum for Kontroll og Tilsyn 

 Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

 IIA Norge 

 Riksrevisjonen 

 KS 
 

Lovforarbeidene angir intensjonen med forenklet etterlevelseskontroll, som at revisor innenfor en 

begrenset ressursramme kan bidra til å forebygge svakheter og sikre at kommunen følger sentrale 

bestemmelser og vedtak på økonomiområdet. Dette vil bygge opp under god økonomiforvaltning, 
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åpenhet og tillit til forvaltningspraksis og kan også gi kontrollutvalget et bedre grunnlag til å bestille 

forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser. Samtidig kan denne nye oppgaven bidra til at eventuelle 

forventningsgap reduseres. Det er blant annet viktig at det er en god dialog mellom revisor og 

kontrollutvalg ved gjennomføring av denne nye oppgaven. 

Det er angitt at revisor skal ha en bred tilnærming, men likevel at kontrollen skal gjøres innenfor en 

begrenset ressursramme. Dette vil blant annet kreve en god risiko- og vesentlighetsvurdering hos 

revisor. Dette er beskrevet noe i utkast til standard punkt 6 med tilhørende veiledningspunkt.  

Eksempler på områder for forenklet etterlevelseskontroll fra NOU 2016: 4 (kommunelovutvalgets 

utredning): 

 Finansforvaltning 

 Selvkost 

 Offentlige anskaffelser 

 Offentlig støtte 

Andre eksempler på tema for forenklet etterlevelseskontroll kan være: 

 Etterlevelse GDPR 

 Driftstilskudd til private barnehager 

 Tilskudd/overføringer til private 

 Kontraktsoppfølging  

 
Det er i utkast til standard lagt opp til formkrav for rapporteringen etter ISEA 3000, men ikke 
formkrav på rapportering av risikovurderingen til kontrollutvalget. 
 
Tidsramme og iverksetting av oppgaven 
Ikrafttredelse for § 24-9 er fra første konstituerende kommunestyre eller fylkestingsmøte i 2019. Det 
medfører en forventning om første rapportering til kontrollutvalget senest 30. juni 2020.   
Standarden som nå sendes ut på høring vil ikke tre i kraft før for 2020, slik at rapportering for 2019 
med frist 30.06.2020 ikke er pålagt kravene standarden stiller, men standarden kan selvsagt benyttes 
dersom man ønsker.  Revisjonskomiteen vil komme nærmere tilbake til forståelsen av oppgaven 
forenklet etterlevelseskontroll for 2019. 
 
Ivaretakelsen av oppgaven Forenklet etterlevelseskontroll etter § 24-9 i år med store endringer i 
kommunens struktur ev skifte av revisor er kommentert i veiledningstekst pkt. A6. Komiteen ønsker 
særskilt tilbakemelding på dette punktet. 
 
 
Høringsinnspill sendes til NKRF (post@nkrf.no) innen 3. januar 2020. 
 
 
Unn Helen Aarvold /s/ 
leder av revisjonskomiteen 
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Innledning 
 

1. Forenklet etterlevelseskontroll etter kommunelovens § 24-9 skal utføres i samsvar 

med ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet 

revisorkontroll av historisk finansiell informasjon. (A1-A2) 

 

2. Forenklet etterlevelseskontroll etter kommunelovens § 24-9 vil være et direkte 

attestasjonsoppdrag. ISAE 3000 pkt. 12 definerer et direkte attestasjonsoppdrag 

slik: «Et attestasjonsoppdrag der den praktiserende revisoren måler eller 

evaluerer det underliggende saksforholdet mot de gjeldende kriteriene og 

presenterer den resulterende informasjonen om saksforholdet som en del av, eller 

som et vedlegg til, attestasjonsuttalelsen. På et direkte attestasjonsoppdrag gir 

den praktiserende revisorens konklusjon uttrykk for det rapporterte resultatet av 

målingen eller evalueringen av det underliggende saksforholdet mot kriteriene.»  

(A3-A4) 

 

3. Formålet med denne standarden er å gi rammer og veiledning til revisor ved 

utførelsen av kontrollhandlinger ved forenklet etterlevelseskontroll etter 

kommunelovens § 24-9. 

 

4. Det er kommunens valgte regnskapsrevisor som skal utføre forenklet 

etterlevelseskontroll. Revisor skal bli enig om vilkårene for oppdraget med 

kontrollutvalget. (ISAE 3000 pkt.27 A57) (A5-A6) 

 

Definisjoner 
 

5. For denne standardens formål har følgende begrep den betydning som er 

beskrevet nedenfor med mindre annet er angitt: 

 

a. Forvaltning - aktivitet som bevarer, forbedrer og øker kommunens verdier. 

Økonomiforvaltningen – områder som angitt i kommunelovens kapitel 14 

Økonomiforvaltning og kapittel 15 Selvkost. (A7-A8) 
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b. Bestemmelser og vedtak(kriterier) - lover, forskrifter, kommunens egne 

reglementer, budsjetter og økonomiplan, enkeltvedtak med økonomisk 

virkning. (A9) 

 

c. Vesentlig betydning for økonomiforvaltningen - vesentlighet kan defineres 

ut fra to forhold: 

 

i. Kvantitativ vesentlighet; beløpsstørrelse relatert til kommunen eller 

enkelt innbyggere eller en gruppe innbyggere 

ii. Kvalitativ vesentlighet; manglende etterlevelse av bestemmelser og 

vedtak som ikke nødvendigvis har vesentlig beløpsmessig betydning.  

Slike mangler kan likevel ha vesentlig betydning for 

økonomiforvaltningen på grunn av f.eks. potensielt omdømmetap og 

samfunnsmessig aktualitet 

Avvik fra de definerte kriteriene er en indikasjon på funn for manglende 

etterlevelse. Revisor må vurdere vesentlighet i forhold til kriteriene 

saksforholdet vurderes mot. Klare gjennomgående avvik mot kriteriene vil 

være vesentlige avvik. (A10) 

 

d. Risikovurdering - vurdering av hvilke områder innen økonomiforvaltningen 

hvor det er størst sannsynlighet for brudd på bestemmelser og vedtak, og 

hvilke konsekvenser brudd kan få. (A11) 

 

e. Moderat sikkerhet – klart lavere enn betryggende sikkerhet, men skal øke 

de tiltenkte brukernes tillit til informasjonen i en grad som er klart høyere 

enn ubetydelig.  

 

 

f. Kommunen - kommunen/fylkeskommunen, kommunale foretak, 

interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefellesskap som ikke er 

egne rettssubjekt.  
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g. Kommunedirektøren – i standarden benyttes kommunedirektøren som et 

uttrykk for den som har overordnet ansvar for styring og kontroll.  

 

 

 

Planlegging 
 

6. Revisor velger ut områder for kontroll basert på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering. Revisor skal i sin planlegging identifisere områder i 

økonomiforvaltningen der det er størst behov for at bestemmelser og vedtak 

følges og en vurdering av hvilke konsekvenser brudd på bestemmelser og vedtak 

kan få. Det er kommunen som juridisk enhet slik den fremstår i samlet regnskap 

for kommunen som er vurderingsenheten.  (A7-A8, A10-A14 og A17) 

 

7. Når revisor har identifisert et område for kontroll, skal revisor planlegge hvilke 

kontrollhandlinger som skal utføres, samt omfang og tidspunkt for gjennomføring.  

 

8. Det skal fastsettes og beskrives objektive kriterier for måling og evaluering. (A15) 

 

 

9. Revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger skal legges frem for kontrollutvalget 

til orientering. Ved presentasjon av valgt(e) område(r) for etterlevelseskontroll må 

revisor være tydelig i beskrivelsen av kriterier, og tydelig avgrense hva som skal 

kontrolleres. (A16) 
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Gjennomføring, innhenting av bevis 
 

 

10. Innhentede bevis skal være tilstrekkelig til å konkludere med moderat sikkerhet i 

forhold til kriterier fastsatt i planlegging. 

 

11. Handlinger for å fremskaffe moderat sikkerhet kan blant annet være forespørsler, 

inspeksjon av dokumenter og analytiske handlinger som hver for seg eller i 

kombinasjon kan brukes til å skaffe moderat sikkerhet. Hvorvidt det er innhentet 

tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for den praktiserende 

revisorens konklusjon, er gjenstand for profesjonelt skjønn. (A18) 

 

12. Før revisor avgir attestasjonsuttalelse skal det innhentes en skriftlig uttalelse fra 

kommunedirektøren. En skriftlig uttalelse benyttes blant annet for at revisor skal 

sikre seg om at all relevant informasjon er oppgitt. (vedlegg 2.) Dersom revisor 

ikke mottar slik uttalelse skal resultatet av kontrollhandlingene likevel formidles til 

kontrollutvalget innen fristen 30. juni, men skal da avgi en konklusjon om at 

revisor ikke kan uttale seg.   

 

13. Hvis kontrollhandlinger avdekker indikasjon på brudd på bestemmelser eller 

vedtak skal det om nødvendig foretas flere handlinger for å være i stand til å 

konkludere. (A19) 

 

Rapportering 
 

14. Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget med kopi 

til kommunedirektøren om resultatet av kontrollen. (A20, A22 og eksempel i 

vedlegg 1) 
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15. Uttalelsen skal avgis med moderat sikkerhet. (A21 og A22, samt eksempel i 

vedlegg 1) 

 

16. Avvik som fører til en modifisert uttalelse, skal kommuniseres til kontrollutvalget 

med et nummerert brev. Hvis revisor forventer å avgi en modifisert uttalelse skal 

revisor kommunisere med kommunedirektøren om omstendighetene som har ført 

til den forventede modifikasjonen og modifikasjonens foreslåtte ordlyd. (A23) 

 

17. Revisor skal kommunisere til kommunedirektøren svakheter og feil av betydning 

som er avdekket i arbeidet, men som ikke kommer til uttrykk i uttalelsen.  

 

 

Dokumentasjon 
 

18. Revisor skal dokumentere arbeidet på en måte som i tilstrekkelig grad og på en 

hensiktsmessig måte dokumenterer risiko- og vesentlighetsvurderingen, 

kontrollhandlingene og grunnlaget for attestasjonsuttalelsen slik at en erfaren 

praktiserende revisor, som tidligere ikke har hatt tilknytning til oppdraget, forstår 

hvordan revisor er kommet frem til konklusjonen, og at dette er gjort i tråd med 

krav i denne standarden. Se ellers krav i ISAE 3000 pkt. 79-83.  (A24-25) 
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VEILEDNING OG UTFYLLENDE FORKLARINGER  

Innledning 
 

 

 

 

 

A1.  Formålet med forenklet etterlevelseskontroll etter kommuneloven, er innenfor 

en begrenset ressursramme å forebygge svakheter og sikre at kommunen 

følger sentrale bestemmelser og vedtak på økonomiområdet. Dette bygger 

opp under god økonomiforvaltning, åpenhet og tillit til forvaltningspraksis. I 

lovforarbeidene er det forutsatt at det er kommunens valgte regnskapsrevisor 

som utfører forenklet etterlevelseskontroll etter kommunelovens § 24-9. Det er 

også utgangspunktet for forutsetningen om at relativt enkle kontrollhandlinger 

kan gi god merverdi for tiltenkte brukere. Målsettingen er å etablere enkle og 

jevnlige kontrollhandlinger som kan fange opp vesentlige svakheter i sentrale 

deler av økonomiforvaltningen.  Kontrollhandlingene kan blant annet foretas 

på områder hvor brudd har særlige økonomiske konsekvenser, eller i særlig 

grad svekker tilliten til økonomiforvaltningen. 

 

A2. Kommunedirektøren er ansvarlig for å ha rutiner og internkontroll som sikrer 

etterlevelse av lov, forskrift, reglement og vedtak innenfor 

økonomiforvaltningen. Revisors kontrollhandlinger er ikke en erstatning for 

kommunens internkontroll, men kan være et grunnlag for å forbedre 

internkontrollen.  

A3. Utgangspunktet for denne standarden er at oppdragsteamet og 

oppdragsansvarlig for den forenklede etterlevelseskontrollen er underlagt 

ISQC 1 eller andre profesjonelle krav, eller krav i lov eller forskrift, vedrørende 

revisjonsfirmaets ansvar for sitt kvalitetskontrollsystem som er minst like 

omfattende som ISQC 1.  

 

A4. Forenklet etterlevelseskontroll etter denne standarden erstatter ikke 

forvaltningsrevisjon etter RSK001.  
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A5.  Vilkårene for oppdraget om forenklet etterlevelseskontroll kan avtales samtidig 

som vilkårene for det ordinære revisjonsoppdraget.   

 

A 6  Formålet med oppgaven forenklet etterlevelseskontroll er, basert på  

revisors erfaring med kontroller i økonomiforvaltningen, å styrke 

egenkontrollen i kommunen. Dette kommer til uttrykk både ved at deler av 

økonomiforvaltningen rutinemessig underlegges en forenklet kontroll, samt at 

kontrollutvalget mottar revisors risikovurdering som kan bidra til et bedre 

beslutningsgrunnlag for bestilling av andre undersøkelser. Hvis kommunen 

endres vesentlig, f.eks. ved kommunesammenslåing, kan det være grunn til å 

stille spørsmål når siste etterlevelseskontroll skal gjennomføres og rapporteres 

for kommuner som skal slås sammen, og når en skal starte opp med 

etterlevelseskontroll for den nye kommunen. Regnskapsrevisor bør gjøre 

denne vurderingen i dialog med kontrollutvalget.  

 

Når kommunen skifter revisor, bør overgangen av ansvaret for forenklet 

etterlevelseskontroll avtales. 

   

 

Definisjoner 
  

  

A7. Kommunelovens kapittel 14 og 15 gir en vid definisjon av økonomiforvaltning. 

Planlegging og gjennomføring av aktivitet i kommunen som sikrer inntekter, 

utgifter, forvaltning av likvider og innlån er sentrale elementer som 

etterlevelseskontrollen bør omfatte. I tillegg kan kommunens rapportering etter 

kommunelovens kapittel 14 og 15 være sentralt område. Forenklet 

etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen omfatter ikke vurderinger av 

produktivitet, kostnadseffektivitet, kvalitet, måloppnåelse og virkninger. Slike 

vurderinger faller inn under forvaltningsrevisjon. 
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A8.  Områder for forenklet etterlevelseskontroll – som eksempler nevnes i 

forarbeidene finansforvaltningen, selvkostområdene, offentlige anskaffelser og 

offentlig støtte. Andre eksempler kan være beregning av driftstilskudd til 

private barnehager, andre tilskudd/ overføringer til private, konsesjonsvilkår, 

kontraktsoppfølging m.m. Listen er ikke uttømmende, og det vil være en 

konkret risiko- og vesentlighetsvurdering i den enkelte kommune som er 

avgjørende for hvilke områder som velges ut for kontroll.  

 

 

A9.  Kriterier må være objektive, slik at revisors subjektive oppfatning ikke kan 

være egnede kriterier. Objektive kriterier er klare krav i lover, forskrifter, 

kommunens egne reglementer, budsjetter og økonomiplan, enkeltvedtak med 

økonomisk virkning, og ikke uskrevne regler og normer. ISAE 3000 punkt A45-

A52 viser karakteristiske trekk ved egnede kriterier.  Punkt 63, A143-A145 gir 

en beskrivelse av gjeldende kriterier. Hvis man ikke finner objektive kriterier, 

kan man ikke utføre forenklet etterlevelseskontroll. Mangel på kriterier kan 

være et funn som må rapporteres til kontrollutvalget.    

 

 

A10.  I vurdering av vesentlighet av betydning for økonomiforvaltningen skal revisor 

ta hensyn til hvem som rammes av brudd på bestemmelser og vedtak innen 

økonomiforvaltningen. Hvis ressurssvake grupper rammes vil grensen for 

vesentlighet være lavere. Samtidig kan enkeltvis mindre brudd som gjelder 

mange kunne være vesentlig totalt sett. (5c)  

 

A11.  Områder med størst risiko for brudd på bestemmelser og vedtak er områder 

med mangelfulle rutiner, svakheter i arbeidsdeling, dårlig internkontroll, 

kompetanseutfordringer, områder med stort press og knapphet på ressurser til 

å ivareta økonomiforvaltningen. Hvis ledelsen også viser tilbøyelighet til 

manglende etterlevelse av bestemmelser og vedtak vil risikoen for manglende 

etterlevelse være stor.  
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Planlegging 
 

A12.  Revisor forventes å ha en bred tilnærming som i utgangspunktet dekker alle 

områdene innenfor økonomiforvaltningen, men deretter begrense områder ut 

fra en risiko- og vesentlighetsvurdering. Risiko- og vesentlighetsanalysen i 

forbindelse med utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon kan gi gode 

innspill til risikovurderingen som skal gjøres i forbindelse med beslutning om 

etterlevelseskontroll. Lovforarbeidene er tydelige på at det ligger begrenset 

ressursbruk bak denne uttalelsen om forenklet etterlevelseskontroll, og ut fra 

risiko- og vesentlighetsvurderingen velges ett, eller et fåtall områder for 

kontroll. Der det er flere områder med risiko av betydning kan revisor vurdere 

å rullere områder for kontroll for å dekke flere områder.  

 

 

A13.  Revisor vurderer risiko for brudd på bestemmelser og vedtak ut fra kjennskap 

til rutiner og internkontroll i økonomiforvaltningen, samt forespørsler til 

ledelsen. Informasjon fra kontrollutvalg og media kan også være nyttig som 

grunnlag for vurderingene.  

 

A14.   Områder der det nylig er gjennomført, eller planlagt forvaltningsrevisjon eller 

annen kontroll eller tilsyn, kan være mindre hensiktsmessig å kontrollere. Hvis 

et område utelates på grunn av slike forhold, kan det være hensiktsmessig å 

informere kontrollutvalget om begrunnelsen.   

 

A15. Beskrivelse av kriterier bør være så konkrete som mulig for at revisor med 

enkle kontrollhandlinger kan konkludere på om kommunen etterlever valgte 

kriterier.  

 

A16.  Det er revisor som beslutter hvilke områder som skal kontrolleres, og hvilke 

kontrollhandlinger som skal utføres. I revisors orientering til kontrollutvalget om 
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sin risiko- og vesentlighetsvurdering bør det fremkomme hvilke områder 

innenfor økonomiforvaltningen revisor har vurdert, hva som er valgt ut for 

kontrollhandlinger og hvorfor. 

 

   

 

Gjennomføring, innhenting av bevis 
 

A17 Lovforarbeidene forutsetter at kommunens valgte regnskapsrevisor skal kunne 

utføre kontrollen innenfor begrenset ressursbruk. Begrenset ressursbruk er 

synliggjort i lovteksten bl.a. ved «se etter», «i hovedsak» og «vesentlige 

brudd». Det er lagt opp til moderat sikkerhet i uttalelsen. Lovforarbeidenes 

forutsetning kan være en indikasjon på at revisor skal komme tilbake til 

kontrollutvalget dersom det viser seg å ligge mer enn begrenset ressursbruk i 

arbeidet frem mot en slik uttalelse.  

 

A18.  Som bevis kan brukes det revisor er kjent med fra kartlegging av rutiner og 

test av internkontroll gjennom regnskapsrevisjon, og resultat av 

forvaltningsrevisjoner. I tillegg kan det være hensiktsmessig med innhenting 

av bevis ved forespørsler og vurdering av svar i lys av kjente omstendigheter. 

Analyser på aggregerte data eller andre lite ressurskrevende kontroller kan 

være hensiktsmessige kontrollhandlinger. 

 

A19.  Forenklet etterlevelsekontroll skal gjennomføres med lite bruk av ressurser. 

Krav til bevis for å konkludere med moderat sikkerhet er av en slik art at en i 

konklusjonen uttaler at «er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som gir oss 

grunn til å tro at». Det vil ofte være hensiktsmessig å utføre arbeidet som 

danner grunnlaget for uttalelsen om etterlevelse på økonomiforvaltningen 

samtidig som revisor utfører arbeid knyttet til rutiner og internkontroll i 

regnskapsrevisjonen.  
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Rapportering 
 

A20.  Loven setter 30. juni som siste frist for å avgi uttalelsen. I mange tilfeller kan 

det være hensiktsmessig å avgi uttalelsen tidligere, og så raskt som mulig 

etter at arbeidet er utført.   

 

A21. Attestasjonsuttalelsen skal identifisere de gjeldende kriteriene som det 

underliggende saksforholdet er målt eller evaluert mot. Det kan også være 

relevant å opplyse om kilden for kriteriene, samt om avgrensninger i 

kontrollhandlingene. 

 

A22. Dersom revisor ikke kan konkludere uten kontrollhandlinger som går ut over 

det som kan forventes innenfor angitte kontrollhandlinger i denne standarden, 

må revisor reflektere dette i uttalelsen. Et alternativ kan være å avgi en 

uttalelse som angir usikkerhet om etterlevelse, og at kontrollutvalget videre 

vurderer å bestille en forvaltningsrevisjon på området.  

 

A23. Kommunikasjon om en forventet modifisert uttalelse til kommunedirektøren, 

omstendighetene som har ført til den forventede modifikasjonen og 

modifikasjonens foreslåtte ordlyd, kan ivaretas ved at kommunedirektøren 

mottar kopi av nummerert brev senest samtidig med uttalelsen.  

Dokumentasjon 
 

A24. Dokumentasjonen inneholder revisors vurderinger av alle vesentlige forhold 

som krever anvendelse av profesjonelt skjønn. 

 

A25. ISQC 1 (eller andre profesjonelle krav, eller krav i lov eller forskrift, som er 

minst like omfattende som ISQC 1) krever at revisjonsfirmaer etablerer 

retningslinjer og rutiner for fullførelse av sammenstilling av oppdragsarkiv i rett 

tid. En passende tidsfrist for å fullføre sammenstillingen av det endelige 

oppdragsarkivet er vanligvis ikke mer enn 60 dager etter datoen for 

attestasjonsuttalelsen.  
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1 VEDLEGG: EKSEMPEL PÅ UTTALELSE 
 

Til kontrollutvalget i 

ABC kommune 

 

Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 

økonomiforvaltningen.  

Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med ABC kommunes 

etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på følgende områder: 

Kontroll av etterlevelse av reglene om anskaffelsesprotokoll i kommunens interne regelverk hvor vi 

kontrollerer om kommunen 

1. Har gjennomført minikonkurranse i tråd med xxx for anskaffelser under terskelverdi 

2. Har utarbeidet anskaffelsesprotokoll for slike anskaffelser i tråd med yyy 

 

Vi har kontrollert perioden fra dd.måned.åååå.  

Kriterier er hentet fra: 

Kommunens rutine av dd.mm.åååå, xxxxx 

 

 

Ledelsens ansvar for etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 

Kommunedirektøren er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at 

økonomiforvaltningen utøves i tråd med bestemmelser og vedtak, og at økonomiforvaltningen er 

gjenstand for betryggende kontroll.  

Vår uavhengighet og kvalitetskontroll 

Vi har utført oppdraget i samsvar med etiske retningslinjer for revisjonsselskapet, som inneholder 

uavhengighetskrav og andre krav basert på grunnleggende prinsipper om integritet, objektivitet, 

faglig kompetanse og tilbørlig aktsomhet, fortrolighet og profesjonell opptreden. 
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I samsvar med internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC 1) har [revisjonsselskapets navn] et 

tilstrekkelig kvalitetskontrollsystem, herunder dokumenterte retningslinjer og rutiner for etterlevelse 

av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende lovgivning og annen regulering.  

Våre oppgaver og plikter 

Vår oppgave er å avgi en uttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 

økonomiforvaltningen på grunnlag av bevisene vi har hentet inn. Vi har utført vårt 

attestasjonsoppdrag med moderat sikkerhet i samsvar med kommunelovens regler og RSK 101. 

Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Standarden krever at vi planlegger og 

gjennomfører oppdraget for å oppnå moderat sikkerhet for hvorvidt det foreligger vesentlige feil 

eller mangler ved etterlevelse av bestemmelser og vedtak i kommunens økonomiforvaltning på det 

området vi har foretatt forenklet etterlevelseskontroll. 

Vi baserer oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering som er lagt frem for kontrollutvalget.  

 

Utføring av et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i henhold til RSK 101, innebærer å 

utføre handlinger for å innhente bevis for at bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 

etterleves. Typen, tidspunktet for og omfanget av de valgte handlingene er gjenstand for revisors 

skjønn. Moderat sikkerhet har klart lavere sikkerhetsgrad enn betryggende sikkerhet, og vi gir derfor 

ikke uttrykk for samme nivå av sikkerhet som i en revisjonsberetning. 

Vi mener at vi har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for vår konklusjon. 

 

[Grunnlag for konklusjon med forbehold) 

Her beskrives grunnlaget for et eventuelt forbehold.] 

Konklusjon 

Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som gir 

oss grunn til å tro at ABC kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsene i de interne 

rutinene som gjelder for minikonkurranse og bruk av anskaffelsesprotokoll.  

Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet ovenfor og til 

kontrollutvalget i ABC kommunes informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål. 
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(Sted og dato) 

(Revisors underskrift) 
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2 VEDLEGG: MAL UTTALELSE FRA LEDELSEN1 
 

Til 

(revisjonsselskapets navn) 

v/oppdragsansvarlig revisor 

xxx yyyy 

 

Uttalelse fra ledelsen vedrørende forenklet etterlevelseskontroll av (område som er 

kontrollert) i abc kommune.  

Ledelsens ansvar 

 

 Vi er kjent med, og har oppfylt vårt ansvar for å utforme og iverksette en 
hensiktsmessig intern kontroll for å sikre etterlevelse av lov, forskrift, egne 
reglementer og vedtak.  
 

 Vi bekrefter at vi har gitt revisor all informasjon som er relevant og vesentlig for 
forenklet etterlevelseskontroll av (området som er kontroller) og som vi er kjent 
med. 
 

 Vi kjenner ikke til at det er manglende etterlevelse av lov, forskrift, egne 
reglementer eller vedtak i kommunen.   

 
 

 

 

Sted og dato 

 

 

sign         sign 

kommunedirektøren       xxx xxxx  

   

                                                

1 Må tilpasses de faktiske forhold 
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 13/20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00023-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering. 

Vedlegg: 
Årsrapport Nesodden KU 2019, Nesodden KU Behandlede saker 2019 

Vedtak i saken sendes til: 
Nesodden kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
Rapportering fra kontrollutvalget til kommunestyret skjer løpende gjennom året ved at 
saker og rapporter oversendes kommunestyret for videre behandling. For å 
oppsummere foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret et innblikk i 
virksomheten, utarbeider kontrollutvalget hvert år en årsrapport som oversendes 
kommunestyret til orientering 

HJEMMEL  
I henhold til lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 22-1 er det kommunestyret som har det øverste ansvaret for å 
kontrollere kommunens virksomhet. 
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontrollorgan som skal føre løpende kontroll 
på vegne av kommunestyret, jfr. kommuneloven § 23-1 første ledd.  

Det følger av kommuneloven § 23-5 nr.6 første punktum: 

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller 
fylkestinget. 

VURDERING  
Kommunelovens bestemmelser om egenkontroll gir kommunestyret og 
kontrollutvalget betydelig ansvar og det er derfor viktig med god dialog mellom 
kontrollutvalget og kommunestyret. I tillegg til kontrollutvalgets uttalelser til 
kommunens årsregnskap og oversendelse av avsluttede 
forvaltningsrevisjonsprosjekt gjennom egne forvaltningsrevisjonsrapporter, finner en 
det formålstjenlig å gi en oppsummering av kontrollutvalgets virksomhet i løpet av 
året gjennom en egen årsrapport.  
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Årsrapporten kan bidra til å synliggjøre kontrollutvalgets rolle og øke kunnskapen i 
kommunestyret om kontrollutvalgets arbeid. Kommunestyret inviteres til å komme 
med innspill og tanker knyttet til kontrollutvalgets virksomhet i tilknytning til 
behandlingen i kommunestyret.  
 
Vedlagt årsrapporten følger en status over behandlede saker i kontrollutvalget i 2019. 
 
Avslutning  
Forslag til årsrapport for 2019 legges fram for kontrollutvalget til behandling. 
Eventuelle merknader og innspill vil bli innarbeidet før rapporten oversendes 
kommunestyret.  
 
 
Ås, 28.01.2020 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./  
kontrollsekretær 
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1. Innledning 
Det følger av lov 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (koml.) § 77 

nr.6 første punktum: 

 
6. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. 

 

Bestemmelsen er videreført i ny kommunelov § 23-5, som i hovedsak trådte i kraft etter 

kommunevalget 2019.   

 

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

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

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

 

2. Kontrollutvalgets mandat og oppgaver 
Det følger av koml. § 77 nr.1 første punktum: 

 
1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale 

forvaltning på sine vegne. 

 

Kontrollutvalgets oppgaver er videre presisert i kommunelovens § 77 samt i Forskrift 

15.juni 2004 nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (heretter kalt 

forskriften). 

 

Bestemmelsen er videreført i ny kommunelov § 23-1 første ledd.  

 

3. Kontrollutvalget i Nesodden 
Det følger av koml. § 77 nr.1 annet, tredje og fjerde punktum: 

 
Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til 

utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant 

kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. 

 

Bestemmelsen er videreført i ny kommunelov men hvor minstekravet til utvalgets størrelse 

er fastsatt til 5 medlemmer. 

 

I tillegg har ordfører og oppdragsansvarlig revisor møte- og talerett i kontrollutvalgets 

møter. 

 

3.1 Kontrollutvalgets sammensetning fram til kommunevalg høsten 2019 

Kontrollutvalget for forrige valgperiode ble valgt av Nesodden kommunestyre 8.10.15 i sak 

106/15 Valg av kontrollutvalg for perioden 2015 – 2019.   
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Kontrollutvalget har bestått av fem faste medlemmer og partivise/gruppevise 

varamedlemmer og har fram til kommunevalget 2019 hatt følgende sammensetning: 
Nr. Funksjon Navn  Parti Vara for Nr. Varamedlem Parti 

1. Leder Arne Maus SV Nr. 1  Ellen Jakobsen SV 

        

2. Nestleder Jørn Gunnar Bertelsen1 H Nr. 2 1. Harald Tronvik H 

     2. Anette Løes Hokholt Wiik H 

        

3. Medlem Sidsel Tjernshaugen Ap Nr. 3 1. Petter Moen Ap 

     2. Øyvind Brekke Ap 

        

4. Medlem Arne Thodok Eriksen MDG Nr. 4  Bendik Fjeldstad MDG 

        

5. Medlem May Lissbeth Ananiassen Rødt Nr. 5  Øystein Tellef Hansen Rødt 
1 Medlem av kommunestyret 

 

3.2. Kontrollutvalgets sammensetning etter kommunevalget høsten 2019 

Kontrollutvalg for valgperioden 2019-2023 ble valgt av Nesodden kommunestyre 02.10.19 i 

sak 95/19 Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023. 

 

Nytt kontrollutvalg består av fem faste medlemmer og partivise/gruppevise 

varamedlemmer og har etter kommunevalget 2019 hatt følgende sammensetning: 
Nr. Funksjon Navn  Parti Vara for Nr. Varamedlem Parti 

1. Leder Beate Fahre H Nr. 1  Trond Gunnar Rusten H 

        

2. Nestleder Jan Kristian Balstad Ap Nr. 2  Sidsel Tjernshaugen Ap 

        

3. Medlem Arnt Even Hustad SV Nr. 3  Torhild Irene Hellstrøm SV 

        

4. Medlem Øyvind Solum1 MDG Nr. 4 1. Arne Thodok Eriksen MDG 

     2. Trude Blomseth Thy MDG 

     3. Susanne Olsrud Hotvedt MDG 

        

5. Medlem Øystein Tellef Hansen Rødt Nr. 5 1. Lilly Eikeland Wedøe Rødt 

     2. May Lissbeth Ananiassen Rødt 

     3. Odd Bjørnar Edvardsen Rødt 

1 Medlem av kommunestyret 

 

3.2 Møter 

Kontrollutvalget har i 2019 avholdt 6 møter og behandlet 43 nummererte saker, hvorav 11 

saker er oversendt kommunestyret enten som egen sak eller som vedlegg til annen sak. 

 

Kontrollutvalgets innkallinger, protokoller og forvaltningsrevisjonsrapporter er offentlige 

og blir fortløpende publisert på FIKS sine nettsider.   
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3.3 Deltakelse på kurs og konferanser 

Arne Maus og May Lissbeth Ananiassen deltok på NKRF Kontrollutvalgskonferansen 30.-

31.januar 2019 på Gardermoen. 

 

Arne Thodok Eriksen deltok på FKT Fagkonferanse og årsmøte 4.-5. juni 2019 i 

Kristiansand. 

 

Beate Fahre og Jan Kristian Balstad deltok på kurs for opplæring av nye kontrollutvalg 

21.november 2019 på Olavsgaard. 

 

4. Sekretariat 
Det følger av forskriften § 20: 

 
Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid 

tilfredsstiller utvalgets behov. 

 

Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets 

vedtak blir iverksatt. 

 
Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av den eller de 

som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. 

Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon. 

Den som utfører revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen, kan ikke utøve 

sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. Det samme gjelder medlemmer av kontrollutvalget eller kommunestyret 

eller fylkestinget i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen. 

 

Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet kontrollutvalget og skal 

følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. 

Administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde ikke instruksjons- eller 

avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet. 

 

Bestemmelsen i forskriften er videreført i ny kommunelov § 23-7, med ett tillegg i siste ledd: 

 
Kommunestyret og fylkestinget velger selv sekretariat for kontrollutvalget etter innstilling fra 

kontrollutvalget. 

 

Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget blir ivaretatt av Follo interkommunale 

kontrollutvalgssekretariat (FIKS). FIKS er et interkommunalt samarbeid etter koml. § 27 for 

alle 7 kommunene i Follo. Ås kommune er vertskommune for FIKS. 

 

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

Det enkelte kontrollutvalg fastsetter for øvrig sekretariatets arbeidsoppgaver. 

 

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS), Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud 

og omegn IS (KUBIS) og FIKS har gjennom 2019 arbeidet for en sammenslåing av de tre 

sekretariatene til Viken kontrollutvalgssekretariat IKS. Det er forventet at Viken 

kontrollutvalgssekretariat IKS vil være etablert i løpet av første halvår av 2020. 
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Kontrollutvalget behandlet i møte 18.06.19 sak 28/19 Valg av sekretariatsordning for 

kontrollutvalget i Nesodden kommune. Kontrollutvalget innstilte på deltakelse i Viken 

kontrollutvalgssekretariat IKS. 

 

Fram til Viken kontrollutvalgssekretariat IKS er etablert, vil FIKS være sekretariat for 

Nesodden kontrollutvalg.  

 

Kontrollsjef/daglig leder Kjell Tore Wirum har vært utvalgets sekretær i 2019.  

 

5. Revisjon 
Det følger av forskriften § 16: 
 

Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne revisorer, 

delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling 

fra kontrollutvalget. 

 

Dersom kommunestyret eller fylkestinget vedtar å konkurranseutsette hele eller deler av revisjonen, foretar 

kommunestyret eller fylkestinget selv valg av revisor etter innstilling fra kontrollutvalget. 

 

Valgt revisor tjenestegjør inntil ny revisor er valgt av kommunestyret eller fylkestinget. 

 

 

Bestemmelsen er videreført i ny kommunelov § 24-1, med utfyllende bestemmelser i ny 

forskrift om kontrollutvalg og revisjon vedrørende krav til revisor.  

 

Follo Distriktsrevisjon IKS (FDR IKS) er et interkommunalt selskap som leverer 

revisjonstjenester innen regnskaps- og forvaltningsrevisjon til deltakerkommunene 

Enebakk, Nesodden, Ski og Ås. 

 

Follo distriktsrevisjon IKS ble fusjonert med Buskerud kommunerevisjon IKS høsten 2019 til 

Viken kommunerevisjon IKS med virkning fra 01.01.20. 

 

Kontrollutvalget behandlet i møte 07.05.19 sak 20/19 Valg av revisjonsordning for 

Nesodden kommune. Kontrollutvalget innstilte på at kommunen skulle slutte seg til Viken 

kommunerevisjon IKS fra 01.01.20. Det ble samtidig innstilt på at revisjonstjenestene skulle 

settes ut på anbud fra og med revisjonsåret 2021. 

 

Nesodden kommunestyre vedtok 19.06.19 i sak 71/19 Valg av revisjonsordning for 

Nesodden kommune å slutte seg til Viken kommunerevisjon IKS fra 01.01.20. I samme 

vedtak besluttet kommunestyre å be kontrollutvalget vurdere å sette revisjonstjenestene ut 

på anbud fra og med revisjonsåret 2021.  

 



13/20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019 - 20/00023-1 Kontrollutvalgets årsrapport 2019 : Årsrapport Nesodden KU 2019

ÅRSRAPPORT 2019 

   

 5 

6. Budsjett for kontrollarbeidet 
Det følger av forskriften § 18: 

 
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 

formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. 

 

Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til kontrollutvalget om 

budsjett for revisjonen. 

 

 

Bestemmelsen er i det vesentlige videreført i ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2. 
 

Kontrollutvalget behandlet 19.11.19 sak 41/19 Kontroll og revisjon - Budsjett 2020  

 

7. Utvalgets arbeid i 2019 
Nedenfor følger en kort orientering over de saker kontrollutvalget har behandlet i løpet av 

2019. 

 

7.1 Tilsyn med revisjonen 

Det følger av forskriften § 6: 

 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller 

fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om 

revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god 

kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. 

 

 

Bestemmelsen er videreført i ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3. 

 

Kontrollutvalget har i 2019 fått seg forelagt følgende dokument fra revisjonen: 

 

 Revisjonsberetning 2018 Nesodden kommune 

 Revisjonens rapport pr 30.04.19 

 Overordnet revisjonsstrategi 2019 

 

7.2 Tilsyn med forvaltningen 

Det følger av forskriften § 4: 
 

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale 

forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har 

en forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukket møte i kommunens eller 

fylkeskommunens folkevalgte organer. Kommunestyret eller fylkestinget kan bestemme, i forskrift eller for ett enkelt 

møte, at kontrollutvalget ikke har rett til å være til stede i lukket møte i kommunestyret eller fylkestinget. 

 

Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller fylkeskommunens 

folkevalgte organer. 
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Bestemmelsen er i hovedsak videreført i ny kommunelov § 23-2 og ny forskrift om 

kontrollutvalg og revisjon § 1. 

 
7.2.1 Regnskapssaker 

Det følger av forskriften § 7: 
 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om 

årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller 

fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende 

tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 

kommunestyret/fylkestinget. 

 

 

Bestemmelsen er videreført i ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 annet ledd. 
 

Kontrollutvalget ga i møte 07.05.2019 uttalelse til følgende regnskapssak: 

 
 Nesodden kommune - Årsregnskap 2018 
 

 

Kontrollutvalget har i 2019 fått seg forelagt Nesodden kommunes 2. kvartalsrapport 2019 til 

orientering.  

 

Kontrollutvalget har i 2019 fått seg forelagt Kontrollrapport 2018 vedrørende 

skatteoppkreveren for Nesodden kommune til orientering. 

  
7.2.2 Forvaltningsrevisjon 

Det følger av forskriften § 9: 
 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 

forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel. 

 

 

Bestemmelsen er ikke videreført i verken ny kommunelov eller ny forskrift om 

kontrollutvalg og revisjon. 
 

Kontrollutvalget har i 2019 behandlet følgende forvaltningsrevisjonsrapporter: 
 

 Rus og psykiatri i Nesodden kommune 

 

Kontrollutvalget har bestilt følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2019: 

 
 NAV Nesodden 

 Samfunnssikkerhet og beredskap 
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I kontrollutvalgets møte 19.11.19 sak 40/19 Orientering fra revisjonen, ble det opplyst at 

forvaltningsrevisjonsprosjektene som er bestilt for 2019 forventes å kunne legges fram til 

behandling etter årsskiftet 2019/2020. 

 

Kontrollutvalget har bestilt følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2020: 

 

 Arbeidsmiljø ved helseinstitusjonene i Nesodden kommune 

 
7.2.3 Oppfølging av forvaltningsrevisjon 

Det følger av forskriften § 12: 
 

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til behandlingen av 

rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. 

 

Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller 

fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere 

saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte 

 

 

Bestemmelsen er i hovedsak videreført i ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5. 
 

Det har i 2019 blitt etterlyst tilbakemelding fra rådmannen vedrørende oppfølging av 

følgende forvaltningsrevisjonsrapporter etter kommunestyrets vedtak: 

 
 Vedlikehold av kommunale bygg i Nesodden kommune 

 Psykisk helsearbeid for barn og unge i Nesodden kommune 

 

Kontrollutvalget har i 2019 hatt oppfølging av følgende forvaltningsrevisjonsrapporter: 

 
 Kvalitet i sykehjemstilbudet i Nesodden kommune 

 Psykisk helsearbeid for barn og unge i Nesodden kommune 

 Integrering av flyktninger i Nesodden kommune 

 
7.2.4. Eierskaps-/selskapskontroll 

Det følger av forskriften § 13: 

 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens 

interesser i selskaper m.m. 

 

Bestemmelsen er videreført i ny kommunelov § 23-2 første ledd bokstav d). 
 

Det ble ikke utført eierskapskontroll med Nesodden kommune i 2019. 

 

Det følger av forskriften § 14: 
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Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som 

er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens 

eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger 

(eierskapskontroll). 

 

Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner kap. 3 

 

 

Bestemmelsen er i hovedsak videreført i ny kommunelov § 23-4 første ledd. Begrepet 

selskapskontroll er ikke videreført. Systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

regeletterlevelse, måloppnåelse etc. i selskap anses nå som del av forvaltningsrevisjonen. 

 

Det ble ikke utført selskapskontroll i 2019. 

 

Kontrollutvalget har i 2019 blitt orientert/varslet om møter i representantskap i 

interkommunale selskap (IKS) Nesodden kommune er deltaker i.  

Kontrollutvalget har fått seg forelagt årsrapporter/årsmelding og årsregnskap for 2018 fra 

kommunalt heleide aksjeselskap, interkommunale selskap og interkommunale samarbeid 

som Nesodden kommune eier eller er deltaker i.  

 
7.3 Tilsyn fra eksterne 

Det følger av koml. § 60e: 

 
Fylkesmannen samordner praktiske sider og bruk av reaksjoner ved statlig tilsyn rettet mot kommunen eller 

fylkeskommunen. 

 

Alle tilsynsetater skal underrette fylkesmannen om tilsynsplaner og om varsel om pålegg eller andre sanksjoner 

med vesentlige virkninger for kommunen eller fylkeskommunen. Tilsynsetater som er utpekt som koordinerende 

myndighet for tilsyn, skal underrette fylkesmannen om koordinert tilsynsplan. 

 

Før pålegg eller andre sanksjoner med vesentlige virkninger for kommunen eller fylkeskommunen vedtas, skal 

tilsynsetaten så langt det er mulig ha dialog med kommunen eller fylkeskommunen om sanksjonene og kommunens 

eller fylkeskommunens oppfølging. Kommunen eller fylkeskommunen plikter å delta i dialogen. 

 

 

I ny kommunelov § 30-7 har Fylkesmannen fått en koordinerende rolle mellom statlig 

tilsynsvirksomhet og kommunenes egenkontroll knyttet til forvaltningsrevisjon. 

 

Kontrollutvalget har i 2019 fått seg forelagt følgende som orienteringssaker: 

 
 Tilsynsrapport Skolemiljø – Myklerud skole, Nesodden, (herunder kommunens svar på 

tilsynsrapporten) 

 

7.4 Andre kontrolloppgaver 

Det følger av forskriften § 6 første ledd: 
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Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver 

opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å 

gjennomføre oppgavene. For kontrollutvalgets medlemmer og dets sekretariat gjelder forvaltningslovens alminnelige 

bestemmelser om taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 mv. 

 

Bestemmelsen er i hovedsak videreført i ny kommunelov § 23-2 tredje ledd. 

 

Kontrollutvalget har i 2019 behandlet følgende saker: 

 
 Henvendelse til kontrollutvalget – Anmodning om å undersøke forhold etter varsling Unntatt etter 

offentlighetsloven Offl. §13 jfr. Fvl. §13 

 Henvendelse til kontrollutvalget – Bekymring vedrørende oppsigelse etter meldt avvik – Unntatt etter 

Offl § 23 første ledd.  

 

 

Etter henvendelse fra kommunestyret ble det utarbeidet følgende sak: 

 
 Rapport om behandling av saker unntatt fra offentlighet i kontrollutvalget 2018 - Unntatt etter 

offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13 

 

Rapporten ble oversendt kommunestyret til orientering. 

 

Kontrollutvalget har i 2019 etterlyst tilbakemelding fra rådmann på følgende sak: 

 
 Rutiner for nøkler til hjemmeboende pasienters boliger 

 

7. Oppsummering 
Kontrollutvalget legger vekt på å være en medspiller i å forbedre kommunens eksterne 

tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse så vel som de interne forvaltningsfunksjoner. 

Kommunen er avhengig av tillit til disse prosessene hos brukerne, og en aktiv og troverdig 

tilsyns- og kontrollfunksjon kan medvirke til å bygge opp om denne tilliten. 

 

Kontrollutvalget har også i 2019 hatt fokus på å styrke kontrollutvalgets stilling i den 

kommunale forvaltning og overfor innbyggerne i kommunen. 

 

Utvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels kompliserte 

saker som kan gjelde hele virksomhetsområdet til Nesodden kommune. Skolering av 

utvalgsmedlemmer vil fortsatt ha prioritet i tiden fremover. 

 

Som kommunestyrets hjelpeorgan i kontrollspørsmål er kontrollutvalgets virke avhengig av 

å ha legitimitet i kommunestyret, bl.a. for å få gjennomslagskraft for forbedringsforslag og 

anbefalinger og dermed kunne bistå i arbeidet for at kommunestyrets målsetninger blir 

realisert. 
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Nesodden, 04.02.2020 

 

 

 

Beate Fahre/s./ Jan Kristian Balstad/s./ Arnt Even Hustad/s./ 

Leder Nestleder  

   

   

   

Øyvind Solum/s./ Øystein Tellef Hansen/s./  
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KONTROLLUTVALGET I  
NESODDEN KOMMUNE 

BEHANDLEDE SAKER 2019 

Møte nr./ 
dato 

Saks nr. Sakstittel Status 

05.02.19    

 1/19 Godkjenning av protokoll fra møte 18. desember 2018    A 

 2/19 Forvaltningsrevisjonsrapport – Rus og psykiatri i Nesodden 
kommune 

A 

 3/19 Forvaltningsrevisjonsrapport – NAV Nesodden – Mål og 
problemstillinger 

A 

 4/19 Henvendelse til kontrollutvalget – Anmodning om å 
undersøke forhold etter varsling. Leders svar UT. Unntatt 
etter offentlighetsloven offl § 23 første ledd. 

A 

 5/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 A 

 6/19 Referat og orienteringer A 

26.03.19    

 7/19 Godkjenning av protokoll fra møte 5. februar 2019 A 

 8/19 Nesodden kommune – foreløpig årsregnskap 2018 A 

 9/19 Rapport om behandling av saker unntatt fra offentlighet i 
kontrollutvalget 2018 – Unntatt etter offentlighetsloven offl § 
13 jfr Fvl § 13 

A 

 10/19 Forvaltningsrevisjon – NAV – prosjektplan B 

 11/19 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 – Valg av tema nr. 2 A 

 12/19 Status etableringen av Viken kommunerevisjon A 

 13/19 Høring – kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift A 

 14/19 Referat og orienteringer A 

07.05.19    

 15/19 Godkjenning av protokoll fra møte 26. mars 2019 A 

 16/19 Nesodden kommune – Årsmelding 2018 A 

 17/19 Nesodden kommune – Årsregnskap 2018 A 

 18/19 Rapport om behandling av saker unntatt fra offentlighet i 
Kontrollutvalget 2018 – Ny behandling – Unntatt fra 
offentlighet etter offentlighetsloven offl § 13, jfr. Fvl § 13 

A 

 19/19 Forvaltningsrevisjon – Samfunnssikkerhet og beredskap – 
Mål og problemstillinger 

A 

 20/19 Valg av revisjonsordning for Nesodden kommune A 

 21/19 Referat og orienteringer A 

18.06.19    

 22/19 Godkjenning av protokoll fra møte 7. mai 2019 A 

 23/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Integrering av 
flyktninger i Nesodden kommune 

A 

 24/19 Forvaltningsrevisjon – Samfunnssikkerhet og beredskap – 
Prosjektplan 

B 

 25/19 Revisjonens rapport pr 30.04.19 A 

 26/19 Møteplan 2. halvår 2019 A 

 27/19 Referat og orienteringer A 

 28/19 Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget i Nesodden 
kommune 

A 

24.09.19    

 29/19 Godkjenning av protokoll fra møte 18.juni 2019 A 

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

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

A 

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

O 

 33/19 Orientering fra revisjonen A 

 34/19 Referat og orienteringer A 

19.11.19    

 35/19 Presentasjon av kontrollutvalgets medlemmer A 

 36/19 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver A 

 37/19 Rutiner for kontrollutvalgets møter A 

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

B 

 39/19 Revisjonsstrategi 2019 A 

 40/19 Orientering fra revisjonen A 

 41/19 Kontroll og revisjon - Budsjett 2020 A 

 42/19 Kurs og konferanser 2020 B 

 43/19 Referat og orienteringer A 
 
 
Statuskoder 

A Saken er avsluttet 

B Under behandling 

O Til videre oppfølging 

U Saken utgår 
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 14/20 Møteplan 1.halvår 2020 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00022-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 1.halvår 2020: 

Tirsdag 14.januar 
Tirsdag 4.februar 
Tirsdag 17.mars 
Tirsdag 21.april 
Tirsdag 12.mai 
Tirsdag 16.juni 

Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 17:15 

Vedlegg: 
Møteplan 2020 Nesodden kommune 

SAKSUTREDNING: 
I forhold til kontrollutvalgets budsjettforslag for 2020 er det planlagt 7 ordinære 
kontrollutvalgsmøter.  

Kontrollutvalget har fremmet preferanse på tirsdag som møtedag og kl. 17:15 som 
møtetidspunkt.  

Sekretariatets forslag til møtedatoer er avstemt med møteplan for øvrige folkevalgte 
organ i Nesodden kommune, herunder spesielt kommunestyret.  

Nesodden kommune har i e-post, datert 16.01.2020, bekreftet følgende reservasjon 
av møtelokaler: 
Møte nr. Dato Tidsrom Møterom 

1/20 14.01.2020 Kl. 17:15 - Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

2/20 04.02.2020 Kl. 17:15 - Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

3/20 17.03.2020 Kl. 17:15 - Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

4/20 21.04.2020 Kl. 17:15 - Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

5/20 12.05.2020 Kl. 17:15 - Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

6/20 15.06.2020 Kl. 17:15 - Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

VURDERING  
Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS er under etablering. I den forbindelse må en 
samordne møter i forhold til tilgjengelige personalressurser i det nye selskapet for å 
unngå møtekollisjoner mellom kontrollutvalgene. En finner det hensiktsmessig å 
avvente med å vedta møteplan for 2.halvår til våren 2020.  
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 Side 2 av 2 

Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til diskusjon og behandling. 
 
Ås, 27.01.2020 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
 



14/20 Møteplan 1.halvår 2020 - 20/00022-1 Møteplan 1.halvår 2020 : Møteplan 2020 Nesodden kommune



15/20 Referat og orienteringer - 20/00013-2 Referat og orienteringer : Referat og orienteringer

KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 15/20 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00013-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Brosjyre om tilsynskalenderen, Aktivitetsplan Nesodden KU 14012020 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

Orienteringssaker (OS): 

OS 03/20 Brosjyre om tilsynskalenderen (vedlagt) 
OS 04/20 Aktivitetsplan pr 14.01.2020 (vedlagt) 

Ås, 28.01.2020 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Tilsynskalender
https://tilsynskalender.fylkesmannen.no
for samordning av planlagde statlege tilsynsaktivitetar
med kommunane og fylkeskommunane
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Samordning av tilsyn skal bidra til at
• den samla tilsynsbelastninga for den enkelte kommune og fylkeskommune er realistisk og kjent
• statlege tilsynsmyndigheiter skal kjenne til og ta hensyn til kvarandre sine tilsyn 
• ein utnyttar synergiar mellom den kommunale eigenkontrollen og statlege tilsyn.  

(Løysinga for kontrollutvalssekratariata vil kome i løpet av våren 2020.) 
• ein lærer av kvarandre 

Tilsynskalenderen
Kalenderen er eit verktøy som skal legge til rette for samordning av planlagde statlege tilsynsaktivitetar 
med kommunane og fylkeskommunane. Kalenderen er utvikla på oppdrag frå Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet.

§ 30-6. Samordning av statlige tilsynsmyndigheter

«Fylkesmannen samordner planlagte statlige 
tilsynsaktiviteter overfor kommunen og 
fylkeskommunen og vurderer det samlete omfanget 
av statlig tilsyn med den enkelte kommunen eller 
fylkeskommunen.

Alle statlige tilsynsmyndigheter skal underrette 
Fylkesmannen om planer for tilsyn og om varsel 
om pålegg om retting eller andre reaksjoner som 
har vesentlige virkninger for kommunen eller 
fylkeskommunen. Fylkesmannen kan fastsette frister 
for når underretning om tilsynsplaner skal være sendt 
Fylkesmannen. Tilsynsmyndigheter som er utpekt som 
koordinerende myndighet for tilsyn, skal underrette 
Fylkesmannen om koordinerte tilsynsplaner.

Fylkesmannen skal formidle til andre 
tilsynsmyndigheter sin vurdering av situasjonen i 
enkeltkommuner og i fylkeskommunen.»

§ 30-7. Samordning mellom statlig 
tilsynsvirksomhet og kommuner eller 
fylkeskommuner
«Fylkesmannen skal drøfte med kommunene og 
fylkeskommunene prioritering og gjennomføring av 
planlagte tilsyn.

Statlige tilsynsmyndigheter skal i sin planlegging, 
prioritering og gjennomføring av tilsyn ta hensyn til det 
samlete statlige tilsynet med den enkelte kommunen 
eller fylkeskommunen og til relevante forvaltnings-
revisjonsrapporter. Tilsynsmyndighetene skal vurdere å 
utsette eller å ikke gjennomføre tilsyn hvis kommunen 
eller fylkeskommunen nylig har gjennomført en kontroll 
med det samme temaet.

Før det eventuelt vedtas pålegg om retting eller andre 
reaksjoner med vesentlige virkninger for kommunen 
eller fylkeskommunen, skal tilsynsmyndigheten ha 
dialog med kommunen eller fylkeskommunen om 
slike pålegg eller reaksjoner og om kommunens 
eller fylkeskommunens oppfølging. Kommunen eller 
fylkeskommunen plikter å delta i dialogen.»

• Kommunane
• Fylkeskommunane
• Fylkesmennene 
• Arbeidstilsynet  
• Arkivverket 

• Datatilsynet
• Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB)   

• Kartverket   

• Kystverket   
• Mattilsynet   
• Kontrollutvalssekretariata

Ny kommunelov 
§§ 30-6 og 30-7 i gjeldande kommunelov, har reglar om samordning av statlege tilsyn som er retta 
mot kommunane og fylkeskommunane.

Brukarar av tilsynskalenderen
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Tilsynskalenderen
• kommunen og fylkeskommunen får ei 

samla oversikt over planlagde statlege 
tilsynsaktivitetar og forvaltningsrevisjonar.  

• fylkesmannen kan fastsette fristar for når 
tilsynsplanar skal være sendt fylkesmannen 

• gjer det mogleg for statlege tilsynsetatar og 
kommunane og fylkeskommunane å ha dialog  
i planlegginga omkring aktuelle tilsynsdatoar  

• kommunane og fylkeskommunane får høve 
til å drøfte prioriteringar og gjennomføring av 
planlagde tilsyn med Fylkesmannen 

• er brukarvennleg og har lav brukarterskel 

• rapportar frå statlege tilsyn blir lasta opp 

• kontrollutvalssekretariata får høve til å laste 
opp sine forvaltningsrevisjonsrapportar.

Roller og pålogging i tilsynskalenderen
For å få tilgang til kalenderen må du søke om 
ei rolle:
1. Kommune
2. Fylkeskommune
3. Statleg tilsynsetat
4. Fylkesmannen
5. Kontrollutvalssekretariat

Tilsette hos fylkesmannen loggar seg på 
kalenderen med sitt brukarnamn og passord.  
Tilsette i kommunane og fylkeskommunane, 
andre statlege tilsyn og kontrollutvalssekretariata 
loggar på gjennom ID-porten. Rolla gir tilgang til 
planleggingsmodus i kalenderen.

Tilsynskalenderen - visning på nett
Alle ferdig planlagde tilsyn vises til ei kvar tid i 
tilsynskalenderen, og er tilgjengeleg for publikum. 

Rolle Forklaring

Kommune
Kommunedirektør eller den som seinare stadfestar datoane for  
samordna statlege tilsyn.  Fylkesmannen godkjenner rolla. 

Fylkeskommune
Kommunedirektør eller den som seinare stadfestar datoane for  
samordna statlege tilsyn. Fylkesmannen godkjenner rolla. 

Statleg tilsynsetat

Statlege tilsynsetatar og avdelingar hos fylkesmannen som fører 
tilsyn med kommunane og fylkeskommunen.  Statlege tilsynsetatar 
får tilgang til å registrere tilsyn i kalenderen. Tilgang til statlege 
tilsynsetatar vert godkjent av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 

Tilsette hos fylkesmennene vert godkjend av samordnar for tilsyn i 
sitt embete. 

Fylkesmannen (samordnar)
Dette er samordnarrolla hos fylkesmannen. 
Denne rolla bør bestemte personar i fylkesmannsembeta ha.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal godkjenner rolla for alle embeta.

Kontrollutvalgs- 
sekretariat

Ansvarleg for å legge inn planar og forvaltningsrapportar.
Fylkesmannen godkjenner rolla. 1 

For alle roller
Når du loggar inn med rolla di, vil du finne forklaring til dei ulike felta  
som hjelpetekstar. 

1 Løysinga for kontrollutvalssekratariata vil kome i løpet av våren 2020 

Forklaring av dei ulike rollene
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BRUKARSTØTTE
Kontaktinfo til brukarstøtte finn du her: https://tilsynskalender.fylkesmannen.no

Grafisk produksjon: Fylkesmannen i Møre og Romsdal
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KONTROLLUTVALGET I  
NESODDEN KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 14.01.2020 

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 5.2.19 KST 27.2.19 

2. Aktivitetsplan  rullerende  FIKS Ajourføres etter hvert møte  
3. Utvalgets strategi/handlingsplan  FIKS Gjennomgang våren 2020  
4. Utvalgets reglement  FIKS Gjennomgang våren 2020  
5. Budsjett for kontrollarbeidet     
 Kontroll og revisjon – Budsjett 2020  FIKS KU 19.11.19 KST 11.12.19 

6. Møteplan     
 (Som hovedregel på tirsdager fra kl. 17:15)  FIKS 1.halvår 2020: 

14.01 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten  
04.02 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

 
Gjennomført  

7. Kurs og konferanser     
 NKRF KU konferansen 2020, 29.-30.januar  

The Qube – Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, 
Gardermoen 

 NKRF Deltakere: 
Jan Kristian Balstad 
Arnt Even Hustad 

 

 FKT Kontrollutvalgslederskolen, 21.-22.april 2020 
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen 

 FKT Deltakere: 
Beate Fahre 

 

 FKT Fagkonferanse og årsmøte 2020, 3.-4.juni 
Quality Airport Hotel, Gardermoen. 

 FKT Deltakere:  

8. Kommunens årsregnskap     
 Kommunens årsregnskap for 2018 15.2 Rådmann KU 7.5.19 KST 22.5.19 
 Kommunens årsberetning for 2018 31.3 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 Årlig  Rådmann Jfr. KU-vedtak 30/16  
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Aktivitetsplan 2 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

antikorrupsjonsarbeid og arbeid for åpenhet  
10. Rapporter fra revisjonen     

 Overordnet revisjonsstrategi 2019 August FDR KU 19.11.19  
 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. Forvaltningsrevisjon 2020     
 Arbeidsmiljø på helseinstitusjoner  VKR KU 19.11.19 – Mål og problemstillinger 

KU 14.1.2020 - Prosjektplan 
 

14. 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 KST 16.10.19 
 Rus og psykiatri (2018)  Rådmann KU 24.9.19 KST 16.10.19 
 Integrering av flyktninger (2018) 5.9.19 Rådmann KU 18.6.19 KST 28.8.19 

15. Plan for forvaltningsrevisjon     
 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024  FIKS/ 

VKR 
KU 14.1.2020 – Bestilling  

16. Plan for eierskapskontroll  
 

   

 Plan for eierskapskontroll 2020-2024  FIKS/ 
VKR 

KU 14.1.2020 – Bestilling  

17. Andre kontrolloppgaver     
 Rutiner for nøkler til hjemmeboende pasienters boliger  Rådmann KU 15.5.18 – Følges opp høsten 2018  
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Aktivitetsplan 3 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

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 
 

KST 19.6.19 
 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 
KST 6.11.19 

 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) 

KST 16.10.19 

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

 FIKS KU 24.9.19 – Henvendelse sendes rådmann  

 Oversendelse til kontrollutvalget – Rutiner ved behandling av 
personalsaker 

 FIKS KU 19.11.19 – Forvaltningsrevisjon bestilt   
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