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MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget i Nesodden  
 
Møtetid: 14.05.2014 kl. 17:15  
Sted: Møterom Hasle i Tangenten  
 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. 
 
 
Møtende medlemmer: 
Arne Maus (SV), Astrid Rødsand (Ap), Aud Lise Norheim (SV) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Vegard Gjerde (H) møtte for Øivind Stenbek (H) 
 
Forfall: 
Øivind Stenbek (H) og Martin Apenes (V) 
 
Fra sekretariatet: 
Jan T. Løkken, møtesekretær 
 
 
Fra kommuneadministrasjonen: 
Konsulent Mette Marit Bratlie (sak 14/14) 
Økonomisjef Arve Ruud (sak15/14) 
 
 
Diverse merknader: 
 
Nestleder Arne Maus ledet møtet 
 
 
Møteprotokoll godkjent 18.06.2014 
 
 
 
 
 
  

http://www.follofiks.no/
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Nesodden KU-13/14 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet den 12. mars 2014  
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget godkjenner forslaget til protokoll fra utvalgsmøtet den 12. mars 2014  
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 14.05.2014: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 14.05.2014: 
 
Kontrollutvalget godkjenner forslaget til protokoll fra utvalgsmøtet den 12. mars 2014  
 
 

Nesodden KU-14/14 
Fornyelsen av kommunens internettsider 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar kommunens redegjørelse til orientering.  
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 14.05.2014: 
 
Mette Marit Bratlie presenterte noen av de nye internettsidene, med hovedvekt på 
kontrollutvalgets plassering. Sidene skal etter planen legges ut over sommeren.   
Utvalgets medlemmer mente kontrollutvalget vil bli godt synlig på de nye sidene og 
var godt fornøyde med forsalgene som ble lagt fram. 
Det var enighet om å be kommuneadm. gi alle medlemmer og varamedlemmer i 
kontrollutvalget adgang til hele møteportalen for politikerne.   
 
Votering: 
Innstillingen, med tillegg av det framsatte forslaget, ble enstemmig vedtatt.  
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 14.05.2014: 
 

1. Kontrollutvalget tar kommunens redegjørelse til orientering. 
2. Kommuneadministrasjonen bes gi alle medlemmer og varamedlemmer av 

kontrollutvalget adgang til hele politikerportalen.  
 
 

Nesodden KU-15/14 
Kommunens årsregnskap og årsberetning 2013  
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Nesodden kommunes årsregnskap for 2013: 
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Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen fra Follo distriktsrevisjon datert 15. april 2014 og rådmannens 
årsberetning.  

 
Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten forbehold eller 
presiseringer. 

 
Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Nesodden kommunes 
årsregnskap for 2013. 

 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for 
Nesodden kommune for 2013. 

 
Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 14.05.2014: 
 
Arve Ruud presenterte hovedpunktene i budsjettet og om forhold som påvirker 
skatteinngangen. Han svarte på spørsmål fra utvalget. 
 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 14.05.2014: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Nesodden kommunes årsregnskap for 2013: 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen fra Follo distriktsrevisjon datert 15. april 2014 og rådmannens 
årsberetning.  
 
Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten forbehold eller 
presiseringer. 
 
Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Nesodden kommunes 
årsregnskap for 2013. 
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for 
Nesodden kommune for 2013. 
 
Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
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Nesodden KU-16/14 
Revidert prosjektplan - ny takter - ny struktur for 
kommuneadministrasjonen 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget godkjenner revidert prosjektplan for forvaltningsrevisjon av Nye 
takter – ny struktur for kommuneadministrasjonen.  
Utvalget ber om at rapporten leveres innen utgangen av 2014.  
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 14.05.2014: 
 
Utvalget sa seg fornøyd med den reviderte prosjektplanen og ba om at saker som 
vanskelig eller ikke kan vurderes i denne  forvaltningsrevisjonen, så som den 
manglende IKT-satsinga og den ikke klarlagte tilstanden før Nye takter ble igangsatt, 
også kortfattet nevnes i rapporten og grunnene til at disse legger begrensninger 
på  evalueringen. 
 
Votering: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 14.05.2014: 
 
Kontrollutvalget godkjenner revidert prosjektplan for forvaltningsrevisjon av Nye 
takter – ny struktur for kommuneadministrasjonen.  
Utvalget ber om at rapporten leveres innen utgangen av 2014.  
 
 
 

Nesodden KU-17/14 
Revisjonens arbeid - statusrapport 
 
Sekretariatets innstilling: 
Revisjonens redegjørelse tas til orientering.  
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 14.05.2014: 
 
Revisjonen redegjorde for status innen regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 
 
Votering: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 14.05.2014: 
 
Revisjonens redegjørelse ble tatt til orientering.  
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Nesodden KU-18/14 
Tema for faglig forum 2014  
 
Sekretariatets innstilling: 
Innspillene fra diskusjonen tas til orientering, og videreformidles til styret i FIKS. 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 14.05.2014: 
 
«Kommunesammenslåinger» og «NAVs måloppnåelse» ble nevnt som aktuelle tema 
for faglig forum i høst 
 
Votering: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 14.05.2014: 
 
Innspillene fra diskusjonen tas til orientering, og videreformidles til styret i FIKS. 
 
 

Nesodden KU-19/14 
Orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Orienteringssakene tas til orientering.  
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 14.05.2014: 
 

 

 

Referatet fra dialogmøte mellom styrene for Follo distriktsrevisjon og FIKS ble utsatt 
og tas opp på neste møte hvor Øivind Stenbek kan delta. 
 
Votering: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 14.05.2014: 
 
Orienteringssakene tas til orientering.  
 
 
 
 
 


