
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune 
 
Møtetid: 19.11.2019 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 (deltok fra sak 36/19), 
Arnt Even Hustad (SV), Øyvind Solum (V), Øystein Tellef Hansen (Rødt) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ingen 
 
Forfall:  
Ingen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Ingen  
 
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte: 
Steinar Neby, revisjonssjef 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
Innkalling og sakliste ble godkjent. Leder meldte to saker under Eventuelt. 
 
Møteprotokoll godkjent 14.01.2020 
 
 
 

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

Saker til behandling 

35/19 19/00134-1 Presentasjon av kontrollutvalgets medlemmer 3 

36/19 19/00135-1 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver 4 

37/19 19/00136-1 Rutiner for kontrollutvalgets møter 5 

38/19 19/00140-1 Oversendelse av sak til kontrollutvalget - Rutiner 
ved behandling av personalsaker 

6 

39/19 19/00133-3 Revisjonsstrategi 2019 8 

40/19 19/00119-2 Orientering fra revisjonen 9 

41/19 19/00099-1 Kontroll og revisjon - Budsjett 2020 10 

42/19 19/00149-1 Kurs og konferanser 2020 11 

43/19 19/00038-6 Referat og orienteringer 12 

Eventuelt 
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Nesodden KU-35/19 
Presentasjon av kontrollutvalgets medlemmer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes behandling 19.11.2019: 
Det ble foretatt en egenpresentasjon blant utvalgets medlemmer, oppdragsansvarlig 
revisor og sekretær. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (4 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes vedtak 19.11.2019: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Nesodden KU-36/19 
Kontrollutvalgets rolle og oppgaver 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes behandling 19.11.2019: 
Sekretær holdt en presentasjon og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
Revisjonssjef Steinar Neby supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes vedtak 19.11.2019: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Nesodden KU-37/19 
Rutiner for kontrollutvalgets møter 
 
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 … 
 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes behandling 19.11.2019: 
Sekretær orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Utvalget har preferanse for å ha møter på tirsdager kl. 17:15. 
 
Det ble fremmet følgende omforente forslag: 
 
Kontrollutvalget vedtar følgende rutiner for kontrollutvalgets møter:  
 
1. Sekretariatet sender ut en foreløpig dagsorden til hele utvalget 14 dager før 

møtet.  
2. Innkallingen sendes ut som kopi til varamedlemmer til orientering. 
3. Protokollen sendes ut 1-2 dager etter møtet med frist for tilbakemelding. 

Protokollen godkjennes formelt i påfølgende møte. Sekretariatet får fullmakt til å 
følge opp saker mellom møtene.   

 
 
Votering: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes vedtak 19.11.2019: 
 
Kontrollutvalget vedtar følgende rutiner for kontrollutvalgets møter:  
 
1. Sekretariatet sender ut en foreløpig dagsorden til hele utvalget 14 dager før 

møtet.  
2. Innkallingen sendes ut som kopi til varamedlemmer til orientering. 
3. Protokollen sendes ut 1-2 dager etter møtet med frist for tilbakemelding. 

Protokollen godkjennes formelt i påfølgende møte. Sekretariatet får fullmakt til å 
følge opp saker mellom møtene.   
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Nesodden KU-38/19 
Oversendelse av sak til kontrollutvalget - Rutiner ved behandling av 
personalsaker 
 
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.  
 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes behandling 19.11.2019: 
Leder innledet og orienterte. 
Sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
Revisjonssjef Steinar Neby supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Det ble fremmet følgende omforente forslag: 
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1. Kontrollutvalget beslutter å gjennomføre forvaltningsrevisjon «Arbeidsmiljø ved 

helseinstitusjonene i Nesodden kommune», herunder spesielt Nesoddtunet, i 
2020.  

2. Kontrollutvalget godkjenner forslag til mål og problemstillinger.  
3. Viken kommunerevisjon IKS/Follo distriktsrevisjon IKS bes utarbeide prosjektplan 

for forvaltningsrevisjonsprosjektet.  
 
Votering: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes vedtak 19.11.2019: 
 
1. Kontrollutvalget beslutter å gjennomføre forvaltningsrevisjon «Arbeidsmiljø ved 

helseinstitusjonene i Nesodden kommune», herunder spesielt Nesoddtunet, i 
2020.  

2. Kontrollutvalget godkjenner forslag til mål og problemstillinger.  
3. Viken kommunerevisjon IKS/Follo distriktsrevisjon IKS bes utarbeide prosjektplan 

for forvaltningsrevisjonsprosjektet.  
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Nesodden KU-39/19 
Revisjonsstrategi 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonsstrategi for revisjonsåret 2019, til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes behandling 19.11.2019: 
Revisjonssjef Steinar Neby orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes vedtak 19.11.2019: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonsstrategi for revisjonsåret 2019, til orientering. 
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Nesodden KU-40/19 
Orientering fra revisjonen 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes behandling 19.11.2019: 
Revisjonssjef Steinar Neby orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Forvaltningsrevisjonsprosjektene forventes å kunne legges frem til behandling etter 
årsskiftet 2019/2020. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes vedtak 19.11.2019: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Nesodden KU-41/19 
Kontroll og revisjon - Budsjett 2020 
 
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. 
 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes behandling 19.11.2019: 
Leder innledet. 
Revisjonssjef Steinar Neby svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes vedtak 19.11.2019: 

 
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. 
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Nesodden KU-42/19 
Kurs og konferanser 2020 
 
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) 

 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes behandling 19.11.2019: 
Leder innledet. 
Sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer 
 
Det ble fremmet følgende omforente forslag: 
 
Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 
29.-30. januar 2020:  
1) Jan Kristian Balstad 
2) Arnt-Even Hustad 
 
Votering: 
Innstillingen ble endret i samsvar med utvalgets vedtak (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes vedtak 19.11.2019: 

 
Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 
29.-30. januar 2020:  
1) Jan Kristian Balstad 
2) Arnt-Even Hustad 
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Nesodden KU-43/19 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes behandling 19.11.2019: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
Referatsaker (RS):  
 
RS 10/19 Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023, saksprotokoll KST sak 

95/19  
RS 11/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Rus og psykiatri i 

Nesodden kommune, saksprotokoll KST sak 101/19  
RS 12/19 Tilbakemelding til kontrollutvalget knyttet til 

forvaltningsrevisjonsrapporten Psykisk helsearbeid for barn og unge, 
saksprotokoll KST sak 102/19  

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

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

 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes vedtak 19.11.2019: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
 
 
 
  



  
Kontrollutvalget i Nesodden kommune 
19.11.2019 

Side 13 av 13 

  

Eventuelt  

 
Henvendelse til kontrollutvalget – Bekymring vedrørende oppsigelse etter 
meldt avvik 
Leder tok opp saken og orienterte. Saken var oversendt fra tidligere KU leder. 
Sekretær viste til behandlingen av saken i KU møte 24.09.19 sak 30/19. 
Det er oversendt en forespørsel til kommunedirektør. Det er per dags dato ikke 
mottatt noen tilbakemelding i saken. 
Utvalget ber om at det etterlyses svar i saken. 
 
 
Henvendelse til KU leder – Ad kommuneadvokaten og inhabilitet 
Leder tok opp saken og orienterte. Leder har svart opp vedkommende med at 
kontrollutvalget ikke er rett instans for å ta opp henvendelser som gjelder saker som 
går for rettsinstansene. 
 
 
Fastsettelse av møter i 2020 
Utvalget besluttet følgende møtedager i 2020: 
 
Tirsdag 14.januar kl. 17:15 
Tirsdag 4.februar kl. 17:15 
 
 
 
Møtet hevet kl. 20:54 
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