
 

MØTEPROTOKOLL 
 

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

Arne Maus/s./   
leder   
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Saksliste 
 Side 

Saker til behandling 

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

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

4 

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

5 

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

6 

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

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

Eventuelt 
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Nesodden KU-29/19 
Godkjenning av protokoll fra møte 18.juni 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Protokoll fra møtet 18.juni 2019 godkjennes. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 24.09.2019: 
Leder orienterte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 24.09.2019: 
 
Protokoll fra møtet 18.juni 2019 godkjennes. 
 
 
 
 
 
  



  
Nesodden kontrollutvalg 24.09.2019 Side 4 av 9 

  

Nesodden KU-30/19 
Henvendelse til kontrollutvalget - Bekymring vedrørende 
oppsigelse etter meldt avvik 
 

Unntatt etter offentleglova  § 23 første ledd 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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