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 Eventuelt 
 
 
Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren. Varamedlemmer møter etter 
særskilt innkalling.  
 
Ved møtestart serveres et enkelt måltid i møterommet. 
 
Ås, 09.12.2015 
 
Arne Maus/s./    Jan T. Løkken/s./  
leder      sekretær 
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Nesodden KU-38/15 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 04.11.2015  
 
Saksbehandler:  Jan T. Løkken Saksnr.:  15/00453-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Nesodden kontrollutvalg 38/15 16.12.2015 
 
Saksliste    >>Neste sak 
 

Sekretariatets innstilling: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 04.11.2015 godkjennes 
 
         
 
SAKSUTREDNING: 
 
Forslag til protokoll ble sendt via e-post til utvalgets medlemmer den 5. november. 
Ingen merknader ble tatt inn og protokollen ble offentliggjort på internettsidene til 
FIKS og kommunen.   
 
 
 
 
Ås, 08.12.2015  
 
 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
 

Vedlegg til sak 
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Nesodden KU-39/15 
Kontrollutvalgets protokoller 
 
Saksbehandler:  Jan T. Løkken Saksnr.:  15/00463-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Nesodden kontrollutvalg 39/15 16.12.2015 
 
<<Forrige sak                                Saksliste   >>Neste sak 
 

Sekretariatets innstilling: 
Protokollene fra kontrollutvalgets møter føres som vedtaksprotokoller, jf. 
kommunestyrets reglement for føring av sine protokoller.  
 
         
SAKSUTREDNING: 
 
Utvalget ba i forrige møte sekretæren forberede en sak om utvalgsprotokollenes 
innhold til det neste møtet. 
 
Kommuneloven Kap 6 § 30 nr. 3 begrenser seg til å si at «Det skal føres møtebok 
over forhandlingene i alle folkevalgte organer. Kommunestyret og fylkestinget 
fastsetter selv nærmere regler om føring av møtebok.» 
 
Kontrollutvalgets eget reglement sier intet om protokollenes innhold.  I kommunens 
reglement for de øvrige politiske utvalgene blir det bare vist til at kommunelovens 
Kap 6 saksbehandlingsregler skal gjelde for disse utvalgene. 
  
I kommunestyrets reglement heter det:  
 

«§ 20. Føring av møtebok. Møtet slutt.  
Det føres møtebok over forhandlingene. I møteboken føres inn for hvert møte møtested og  

-tid, innkallingen (dato og måte), møtende og fraværende medlemmer og møtende 

varamedlemmer. Trer noen fra eller trer noen til under forhandlingene, bokføres dette slik at en 

av møteboken sammenholdt med medlemsfortegnelsen, ser hvem som har tatt del i behandlingen 

av hver sak.  

Sakene protokolleres i den rekkefølge de behandles. De nummereres og navngis, slik at en kan se 

hva saken gjelder. Under hver sak gjengis de forslag som blir satt frem og utfallet av 

stemmegivningen.  

Som hovedregel godkjennes møteboken av to representanter som velges i møtet, men endelig 

godkjenning gjøres av kommunestyret i neste møte.  

Møteboken sendes ut til kommunestyrets medlemmer og et nødvendig antall varamedlemmer, 

samtidig som den legges tilgjengelig på nett/legges ut til offentlig ettersyn.  

Krav om protokolltilførsel i forbindelse med en sak må fremsettes i samme møte.» 
 
Sekretæren mener protokollene til kontrollutvalget de siste årene i hovedsak har vært 
rene vedtaksprotokoller og i tråd med reglene for kommunestyrets protokoller. For å 
gi full mening må ofte slike protokoller leses i sammenheng med saksutredningen fra 
sekretariatet. Ved muntlige orienteringer fra for eksempel ordfører eller rådmann har 
protokollen noen ganger oppsummert deres hovedbudskap. I slike tilfelle har vi alltid 
gjort en sitatsjekk.  I ett tilfelle fra utvalgets møte den 1. september i høst, jf. sak 
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25/15, oppsummerte protokollen diskusjonen i utvalget om de framtidige 
utfordringene for utvalget.  I forhold til orienteringer fra ordfører, rådmann og andre 
kan vi for framtida bli flinkere til å be om skriftlige redegjørelser som sendes utvalget 
med innkallingen. 
 
 
 
Ås, 09.12.2015  
 
 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
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Nesodden KU-40/15 
Forvaltningsrevisjonsrapport om barnehager i Nesodden 
 
Saksbehandler:  Jan T. Løkken Saksnr.:  15/00438-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Nesodden kontrollutvalg 40/15 16.12.2015 
 
<<Forrige sak                          Saksliste   >>Neste sak 
 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om barnehager i Nesodden til 
orientering. 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende anbefalinger fra revisjonen og 
melde tilbake til kontrollutvalget om oppfølgingen innen tolv måneder. 
 

a. Rutinebeskrivelser i barnehagesektoren bør samles, jf. pågående arbeid med 
årshjul. 

b. Forbedring av årsplan, kompetanseplan og dialog med foresatte bør 
vektlegges i barnehagenes utviklingsarbeid. 

c. Bygningsvedlikehold i kommunale barnehagebygg bør prioriteres. 
 
For øvrig tar kommunestyret rapporten til orientering. 
 
NesoddenBarnehagerRevisjonsrapport.pdf 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Kontrollutvalget vedtok prosjektplanen for forvaltningsrevisjon av barnehagene i 
Nesodden i sitt møte den 28. januar 2015, jf. sak 2/15.    Kontrollutvalget uttrykte et 
ønske «om at revisjonen gjorde egne undersøkelser om brukernes og evt. også 
ansattes opplevelser. Bl.a. funksjonshemmedes foreninger kan være kilder for en 
viktig gruppe av brukernes opplevelser».  
Revisjonen har telefonintervjuet ni ansatte i barnehagene, seks barnehagestyrere 
(tre private og tre kommunale), to kommunalt tillitsvalgte, et verneombud (privat) og 
en foreldrerepresentant (privat). Leder av rådet for likestilling av funksjonshemmede i 
kommunen er også intervjuet.  
 
Sekretariatet mener revisjonen på en grundig måte har fulgt opp de 
problemstillingene som kontrollutvalget ønsket å få belyst.  
 
 
Revisjonen konkluderer med: 

- Kvaliteten på barnehagene i kommunen kan beskrives som meget god. 
- Barn med særlige behov får et likeverdig tilbud i de private og offentlige 

barnehagene. 
- Kommunens eget tilsyn av barnehagene framstår som systematisk og grundig. 
- Bygningsvedlikehold er den største HMS-utfordringen. 
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- Medarbeiderundersøkelsene vitner om høy jobbtilfredshet. 
- Målet om full barnehagedekning er nådd ved at alle søkere med ret fikk plass i 

2015. Barn som fyller 1 år om høsten, må ofte vente på barnehageplass – 
noen ganger til august neste år. 

- Brukerundersøkelsen i 2014 viste høy tilfredshet. Barnehagepersonalets 
dialog med de foresatt er et forbedringspunkt. 

 
Follo distriktsrevisjon anbefaler følgende tiltak: 

d. Rutinebeskrivelser i barnehagesektoren bør samles, jf. pågående arbeid med 
årshjul. 

e. Forbedring av årsplan, kompetanseplan og dialog med foresatte bør 
vektlegges i barnehagenes utviklingsarbeid. 

f. Bygningsvedlikehold i kommunale barnehagebygg bør prioriteres. 
g. Stenging av kommunens barnehager et par uker i juli bør vurderes for å spare 

kostnader. 
 
Rådmannens høringsuttalelse er tatt inn på s. 47 og 48 i rapporten.  Rådmannen 
slutter seg i hovedsak til anbefalingene fra revisjonen. Vedr. anbefalingen om å 
stenge barnehagene et par uker i juli, viser rådmannen til at kommunen, av hensyn til 
foreldre som ikke kan ta ferie på dette tidspunktet, har valgt å holde oppe en av ni 
barnehager.  
 
Sekretariatet vil bemerke at åpen barnehage er en vedtatt service i kommunen. Da 
mener vi det faller utenfor revisjonens og kontrollutvalgets mandat å foreslå at 
ordningen skal opphøre.  
 
Ås, 03.12.2015 
 
 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
 
Vedlegg: FDRs forvaltningsrevisjonsrapport av 11.11.15 vedr. barnehager i  

     Nesodden. 
 

Vedlegg til sak 
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Nesodden KU-41/15 
Revisjonens rapport pr. 31.10.15  
 
Saksbehandler:  Jan T. Løkken Saksnr.:  15/00459-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Nesodden kontrollutvalg 41/15 16.12.2015 
 
<<Forrige sak                          Saksliste   >>Neste sak 
 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr. 31.10. 2015 til orientering.  
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Revisjonsåret går fra 1.5 til 30.4 året etter (jf. at revisors frist for å legge fram 
revisjonsberetning for årsregnskapet for det foregående året er 15.4). Revisjonen 
legger fram to rapporter, en for revisjonsåret totalt og en halvårsrapport pr. 31.10. 
Rapporten gjelder hovedsakelig regnskapsrevisjon. Revisjonen kommer med en 
egen årsrapport for forvaltningsrevisjon. 
 
I følge rapporten har revisjonen hatt fokus på interne kontrollrutiner.  Revisjonen 
bemerker at oversendt materiale fra administrasjonen vedr. attestasjon av bl.a. 
merverdiavgiftskompensasjon blir stadig bedre. Halvveis i revisjonsåret er 
timeforbruket 411,5 av budsjettert 900 timer.  
 
 
 
 
Ås, 09.12.2015 
 
 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
Vedlegg FDRs rapport til kontrollutvalget pr. 31.10.2015  
 
 

Vedlegg til sak 
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Nesodden KU-42/15 
Erklæringer fra revisor 
 
Saksbehandler:  Jan T. Løkken Saksnr.:  15/00460-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Nesodden kontrollutvalg 42/15 16.12.2015 
 
<<Forrige sak                          Saksliste   >>Neste sak 
 

Sekretariatets innstilling: 
Revisors brev av 4.11.15 vedr. erklæring i forhold til kontrollutvalgets påse-ansvar 
med revisjonen og revisors brev av 4.11.15 vedr. revisors egenvurdering av 
uavhengighet tas til orientering. 
Kontrollutvalget tar også brevet av 4.11.15 stilet til rådmann og regnskapssjef vedr. 
erklæringer til orientering. 
 
Engasjementsbrev jnr 309-15.pdf, Uavhengighetserklæring jnr 308-15.pdf, Erklæring 
KU påse-ansvar jnr 338-15.pdf 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
 
1) Revisors uavhengighet 
 
Revisjonsforskriften § 15 bestemmer at oppdragsansvarlig revisor skal hvert år, og 
ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til 
kontrollutvalget. 
 
I tråd med denne bestemmelsen følger vedlagt brev av 4.11.15 revisjonssjef Steinar 
Neby’s egenvurdering som oppdragsansvarlig revisor i Follo distriktsrevisjon.  
 

2) Dokumentasjon som statsautorisert revisor. 
 
Forskriften om revisjon i kommuner  § 11 krever at oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor skal oppfylle Finansstilsynets krav til registrert og statsautorisert 
revisor. Vedlagte utskrift fra Finanstilsynets konsesjonsregister viser at Steinar Neby 
oppfyller disse kravene. Neby er oppdragsansvarlig for alle revisjonsoppdrag utført 
av Follo distriktsrevisjon. Vi merker oss også uttalelsen om at det er stilt nødvendig 
sikkerhet for mulig ansvar. 
 
 
 
 

3) Krav til vandel 
 
Revisjonsforskriften § 12 stiller krav om at oppdragsansvarlig revisor har ført en 
hederlig vandel. Steinar Neby avgir en egenerklæring om sin vandel og viser til at 
denne er kontrollert av Finanstilsynet i forbindelse med godkjenningen av hans 
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autorisasjon.. I følge departementets rundskriv, H-15/04, er ytterligere kontroll 
normalt ikke nødvendig. 
 

4) Revisors engasjementsbrev 
 
Kontrollutvalget har mottatt kopi av revisors brev til rådmann og ordfører datert 
4.11.15 med en nærmere beskrivelse  av kommunens ansvar, revisjonens oppgaver, 
plikter og utførelsen av revisjonen. Rådmann og regnskapssjef bli ri brevet bedt om å 
uttale seg o fullstendigheten og riktigheten av opplysningene i årsregnskapet. 
Formålet er å redusere faren for misforståelser.  
 
 
 
 
Ås, 09.12.2015 
 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
Vedlegg:  

1. Brev fra revisjonssjef Steianr neby av 4.11.15 vedr. revisors egenvurdering av 
uavhengighet. 

2. Brev fra revisjonssjef Steinar Neby av 4.11.15 vedr. Erklæring i forhold til 
kontrollutvalgets påse-ansvar med revisjonen. 

3. Kopi av FDRs engasjementsbrev av 4.11.15.  
 
 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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Nesodden KU-43/15 
Rapport om selskapskontroll 2015  
 
Saksbehandler:  Jan T. Løkken Saksnr.:  15/00454-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Nesodden kontrollutvalg 43/15 16.12.2015 
 
<<Forrige sak                          Saksliste   >>Neste sak 
 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar rapporten om selskapskontroll 2015 til orientering. 
 
Saken oversendes kommunestyret med innstilling: 
 
Kommunestyret ber sin eierrepresentant i selskapene følge opp rapporten.  
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Kommuneloven § 77 bestemmer at kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll 
med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper. Årets kontroll er 
forankret i kommunestyrets vedtak om plan for selskapskontroll i 2013 – 2016.  I 
følge planen skal det i 2015 gjennomføres en generell kontroll av selskapene. 
Kontrollutvalget vedtok i sak 9/15 (24.3.15) å slutte seg til rammene for 
selskapskontrollen i 2015.  
 
FIKS gjorde følgende funn under kontrollen: 

1 Styreinstruks er vedtatt i de fleste selskapene, i noe ulike former.  

2 Instruks for daglig leder er på plass i de fleste selskapene. 

3 Etiske retningslinjer er eller vil bli utarbeidet i alle selskapene. 

4 Bare to selskap kan spores med styremedlemmer i KS styrevervregister.  

5 Varslingsregler er på plass i nesten alle selskapene. 

6 Plan informasjonssikkerhet av ulik bredde/detaljering følges  i alle selskap. 

7 Regler for helse miljø og sikkerhet vil snart være på plass i alle selskapene. 

8 Selskapene har, med to unntak, etablert en selskapsstrategi. 

9 Evalueringen av styrearbeidet er gjort i ca halvparten av selskapene. 

10 Follorådets eiermelding har ikke vært tema på 

generalforsamlingene/representantskapsmøtene i selskapene.  

11 Noen av selskapene har tatt selskapsstrategien opp som tema i sine øverste 

organer. 

 

FIKS konkluderer i rapporten med at de fleste tiltakene i Follorådets/kommunenes  

eiermeldinger fulgt opp av selskapene. 

 
Ås, 08.12.2015 
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Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 
 
Vedlegg: Rapport fra FIKS datert 30.11.15 vedr. Rapport om selskapskontroll 2015 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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Nesodden KU-44/15 
Tema for forvaltningsrevisjon 2016  
 
Saksbehandler:  Jan T. Løkken Saksnr.:  15/00455-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Nesodden kontrollutvalg 44/15 16.12.2015 
 
<<Forrige sak                          Saksliste   >>Neste sak 
 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget ønsker å få gjennomført forvaltningsrevisjon med følgende tema i 
2016: 
…………………… 
…………………… 
 
Sekretariatet bes legge fram forslag til mål og problemstillinger til neste møte. 
HandlingsPlan2013 2016.pdf 
SAKSUTREDNING: 
 
Kontrollutvalgets vedtak om forvaltningsrevisjon bygger på kommunestyrets «Plan for 
forvaltningsrevisjon 2013 – 2016». Planen åpner for at kontrollutvalget kan foreta 
endringer av prioriteringene i planperioden.  
 
Med grunnlag i denne planen har kontrollutvalget vedtatt følgende prosjekter: 
 
2013 
Økonomistyring 
Hjemmetjenesten 
 
2014 
Nye takter – ny struktur i kommuneadministrasjonen 
Selskapskontroll/forvaltningsrevisjon av Follo Ren IKS 
 
2015  
Samhandlingsreformen 
Kommunens barnehagearbeid 
 
Revisjonen gjennomfører årlig to forvaltningsrevisjonsprosjekter for Nesodden.  
 
Ås, 08.12.2015  
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
Vedlegg:  Plan for forvaltningsrevisjon 2013 - 2016  

Vedlegg til sak 
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Nesodden KU-45/15 
Overordnet  analyse for forvaltningsrevisjon - framdriftsplan 
 
Saksbehandler:  Jan T. Løkken Saksnr.:  15/00457-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Nesodden kontrollutvalg 45/15 16.12.2015 
 
<<Forrige sak                          Saksliste   >>Neste sak 
 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til framdriftsplan for overordnet analyse. 
Follo distriktsrevisjon bes til neste møte legge fram et enkelt forslag til prosjektplan 
og faktadelen av overordnet analyse.  
 
 
         
SAKSUTREDNING: 
 
Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 9 første ledd at kontrollutvalget skal påse at 
kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. Forskriften 
bestemmer videre at kontrollutvalget minst én gang i valgperioden – og senest innen 
utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert – skal utarbeide en plan for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret. Planen for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon skal baseres på en overordnet analyse av 
kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å 
identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter.  
 
Analysens innhold 
 
Målet med den overordnede analysen vil være å skaffe fram informasjon som setter 
kontrollutvalget i stand til å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon med prioritering 
av prosjektområder. 
 
NKRFs veileder for utarbeiding av den overordnede analysen (kan leses på 
kontrollutvalgets ressursside på internett: www.follofiks.no) ) beskriver en todelt 
prosess: 
 

1. Beskrive sentrale utviklingstrekk og utfordringer i kommunen og hvordan 
kommunen jobber på de ulike områdene. 

2. Skjematisk framstilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger. 
 
Den overordnede analysen vil danne grunnlaget for kontrollutvalgets diskusjon om 
hvilke områder som bør prioriteres i den kommende perioden. I arbeidet med 
analysen og kontrollutvalgets diskusjoner om saken vil det være viktig å ha en aktiv 
dialog med rådmannen, ordføreren og andre sentrale miljøer, f.eks. de politiske 
partiene i kommunen.  Kontrollutvalget avgir endelig innstilling om disse områdene i 

http://www.follofiks.no/
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en plan for forvaltningsrevisjon som legges fram for kommunestyret. Forslag til plan 
utarbeides av FIKS (Se planen for inneværende periode på: www.follofiks.no. 
 
Allerede på FIKS sin oppstartkonferanse i januar vil overordnet analyse bli et viktig 
tema og deltakerne vil bli utfordret til å drøfte aktuelle risikoområder i et utvalgsvis 
gruppearbeid.  
 
Analysens tidshorisont 
 
Forskriftens krav er at analysen skal gjennomføres minst en gang i valgperioden. Det 
vil være ressurskrevende å gjøre dette oftere. Sekretariatet foreslår derfor at 
ordningen med en overordnet analyse og handlingsplan for fire år videreføres, men 
at den foreliggende analysen gjennomgås årlig, i forbindelse med vedtak om 
kommende års forvaltningsrevisjonsprosjekt.  
 
Utarbeidelse av den overordnede analysen. 
 
Vi foreslår at Follo distriktsrevisjon gis ansvaret for å utarbeide den endelige 
overordnede analysen.  Selskapet vil gjøre dette innenfor den ressursen som 
kontrollutvalget disponerer til forvaltningsrevisjon. Revisjonen bør legge fram en 
enkel prosjektplan med antatt timeforbruk for kontrollutvalget.  I prosessen bør I 
kontrollutvalget bidra aktivt med å finne fram til risikoområder og rådmannen og 
andre bør trekkes inn i diskusjonen.  
 
Framdriftsplan 
 

1. 16.12-2015 Kontrollutvalget vedtar framdriftsplan for utarbeidelse av den 
overordnede analysen.   

2. 14. og 15.1-2016 FIKS oppstartkonferanse har overordnet analyse som et 
sentralt tema. 

3. 10.2 -2016 KU-møte: Revisjonen legger fram en enkel prosjektplan og utkast 
til faktadel av analysen. Diskusjonen om risikoområder videreføres. 

4. Utvalgets medlemmer tar opp spørsmål om risikoområder i egne miljøer, 
partigrupper etc.   

5. 16. el 17.3 - 2016 KU-møte: Revisjonen innleder til diskusjon om 
risikoområder. Rådmannen inviteres til å legge fram sine vurderinger.  

6. 11.5 – 2016  KU-møte: Revisjonen legger fram sin overordnede analyse med 
risiko- og vesentlighetsvurderinger. Utvalget diskuterer mulige prioriteringer av 
tema for forvaltningsrevisjon.  

7. 22.6 – 2016  KU-møte: FIKS legger fram forslag til handlingsplan for 
forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020 for kontrollutvalget. 

8. September/Oktober: Kommunestyret behandler handlingsplanen. 
 
 
Ås, 08.12.2015  
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 

http://www.follofiks.no/
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Nesodden KU-46/15 
NKRFs kontrollutvalgskonferanse 3. og 4. februar 2016  
 
Saksbehandler:  Jan T. Løkken Saksnr.:  15/00461-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Nesodden kontrollutvalg 46/15 16.12.2015 
 
<<Forrige sak                          Saksliste   >>Neste sak 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs konferanse 3. og 4. februar 
2016: 
………………….. 
………………….. 
 
         
SAKSUTREDNING: 
 
Kontrollutvalgskonferansen til NKRF (Norges kommunerevisorforbund) samler hvert 
år 500 – 700 deltakere fra kontrollutvalg, sekretariat og revisorer fra hele landet.  
Konferansen er en viktig arena for informasjon, debatt og opplæring om kontroll og 
tilsynssaker i kommunene.  FKT (Forum for kontroll og tilsyn) som kontrollutvalget er 
medlem av, arrangerer en lignende konferanse hvert år i juni.  I utvalgets 
budsjettforslag for 2016 er det avsatt midler til at alle utvalgsmedlemmene kan delta 
på en av konferansene hver.   
 
Vedlagt følger programmet for NKRFs konferanse. FKTs konferanse holdes 7. og 8. 
juni, men program foreligger ikke ennå og vi foreslår at deltakelsen der avgjøres 
senere. Begge konferanser holdes på Gardermoen.  
 
FIKS melder på de som skal delta på konferansene.  Kommunene faktureres direkte 
for deltakeravgiften på kr 6 500 pr person. Deltakerne sender reiseregninger direkte 
til kommunen.   
 
Ås, 09.12.2015  
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
Vedlegg: Program for NKRFs kontrollutvalgskonferanse 3. og 4. februar 2016.  
 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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Nesodden KU-47/15 
Orienteringssaker 
 
Saksbehandler:  Jan T. Løkken Saksnr.:  15/00462-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Nesodden kontrollutvalg 47/15 16.12.2015 
 
<<Forrige sak             Sakslisten 

Sekretariatets innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
Vedlegg: 
         

1. Protokoll fra styremøtet i FIKS 3.12.16. 
2. Utvalgets adresser. 
3. Aktivitetsplanen pr. desember 2015.  

 
 
Muntlig orientering: 
 
Mottatt klage på barneverntjenesten i Nesodden (uoff. offl § 13, jf. fvl § 13) 
 
 
 
Ås, 09.12.2015  
 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
 

Vedlegg til sak 

  
 


