
 

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 04.02.2020 
 
 

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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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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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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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. 
Fra utvalgets side kom det fram en del spørsmål utvalget ville ha svar på. Tveter 
bekreftet at disse var notert og ville bli besvart. 
 
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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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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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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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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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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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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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. Utvalget vil også be om en 
orientering fra kommunedirektøren om det medfører riktighet at det har vært 
innhentet helseopplysninger uten samtykke til denne saken. 
 
 
Møtet hevet kl. 20:37 
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