
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune 
 
Møtetid: 21.04.2020 kl. 17:15 
Sted: Fjernmøte via Teams 
  
  
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 (Rødt) 
 
Møtende varamedlemmer: 
ingen 
 
Forfall:  
ingen 
 
Av øvrige møtte: 
Truls Wickholm, ordfører 
Wenche Folberg, kommunedirektør 
Anita Nilsen, kommunalsjef Helse, omsorg og sosial 
 
Fra Viken kommunerevisjon IKS møtte: 
Steinar Neby, stedlig leder 
Even Tveter, forvaltningsrevisor 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
Innkalling og saksliste ble godkjent. Leder meldte en sak under Eventuelt. 
 
 
Møteprotokoll godkjent 02.06.2020 
 
 
 

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

Saker til behandling 

16/20 20/00028-2 Godkjenning av protokoll fra møte 4.februar 2020 3 

17/20 19/00036-7 Forvaltningsrevisjonsrapport - NAV Nesodden 4 

18/20 20/00007-12 Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024 5 

19/20 20/00036-1 Kommunens rutiner og praksis for tildeling av 
boliger 

6 

20/20 19/00133-9 Engasjementsbrev fra Viken kommunerevisjon IKS 7 

21/20 20/00013-3 Referat og orienteringer 8 

Eventuelt 
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Nesodden KU-16/20 
Godkjenning av protokoll fra møte 4.februar 2020 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Protokollen fra møte 4.februar 2020 godkjennes. 
 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes behandling 21.04.2020: 
Leder innledet. 
 
Sekretær gjorde oppmerksom på at kommunedirektør var registrert som deltaker i 
forrige møte, noe som ikke var tilfellet. Protokollen vil bli rettet opp med denne 
endringen. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (4 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes vedtak 21.04.2020: 
 
Protokollen fra møte 4.februar 2020 godkjennes. 
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Nesodden KU-17/20 
Forvaltningsrevisjonsrapport - NAV Nesodden 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten NAV Nesodden, og ber 

kommunedirektøren følge opp følgende anbefalinger: 
a. Iverksette ytterligere tiltak for å heve kompetansen til de ansattes ved NAV 

Nesodden.  
b. Igangsette tiltak som kan bidra til at de ansatte opplever at kommunen er 

en likeverdig partner med staten i samarbeidet NAV Nesodden.  
c. Vurdere innspillene fra ansatte i forhold til den nye organiseringen av 

arbeidet ved NAV Nesodden. 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi en skriftlig tilbakemelding til 

kontrollutvalget om oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder. 
 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes behandling 21.04.2020: 
Stedlig leder Steinar Neby innledet. 
 
Forvaltningsrevisor Even Tveter presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
Kommunalsjef Anita Nilsen svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes vedtak 21.04.2020: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten NAV Nesodden, og ber 

kommunedirektøren følge opp følgende anbefalinger: 
a. Iverksette ytterligere tiltak for å heve kompetansen til de ansattes ved 

NAV Nesodden.  
b. Igangsette tiltak som kan bidra til at de ansatte opplever at kommunen 

er en likeverdig partner med staten i samarbeidet NAV Nesodden.  
c. Vurdere innspillene fra ansatte i forhold til den nye organiseringen av 

arbeidet ved NAV Nesodden. 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi en skriftlig tilbakemelding til 

kontrollutvalget om oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder. 
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Nesodden KU-18/20 
Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes behandling 21.04.2020: 
Leder innledet. 
 
Ordfører Truls Wickholm kom med innspill/betraktninger i saken og svarte på 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
Kommunedirektør Wenche Folberg kom med innspill/betraktninger i saken og svarte 
på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Stedlig leder Steinar Neby orienterte. Revisjonen vil sammenfatte alle innkomne 
innspill.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes vedtak 21.04.2020: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Nesodden KU-19/20 
Kommunens rutiner og praksis for tildeling av boliger 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes behandling 21.04.2020: 
Leder innledet. 
 
Kommunalsjef Anita Nilsen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Leder fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kommunens personverndokument, hvor det 
fremgår kommunens rutiner for håndtering av personopplysninger, herunder særskilt 
kommunens rutiner og håndtering av helseopplysninger. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (5 voterende) 
Tilleggsforslag fra leder ble enstemmig vedtatt. (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes vedtak 21.04.2020: 
 
1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kommunens personverndokument, hvor det 

fremgår kommunens rutiner for håndtering av personopplysninger, herunder 
særskilt kommunens rutiner og håndtering av helseopplysninger. 
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Nesodden KU-20/20 
Engasjementsbrev fra Viken kommunerevisjon IKS 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens engasjementsbrev til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes behandling 21.04.2020: 
Leder innledet. 
 
Stedlig leder Steinar Neby orienterte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes vedtak 21.04.2020: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens engasjementsbrev til orientering. 
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Nesodden KU-21/20 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes behandling 21.04.2020: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
Referatsaker (RS):  
 
 
Orienteringssaker (OS):  
 
OS 05/20 Eksterne tilsyn med Nesodden kommune 2020 
  
OS 06/20 Program FKT Fagkonferanse og årsmøte 2020 
  
OS 07/20 Aktivitetsplan pr 04.02.20 
OS 08/20 Oversikt over saker til behandling 2020, pr 10.03.20 
 Sekretær orienterte. Denne oversikten vil erstatte aktivitetsplanen. 

Kontrollutvalget vedtok å endre møtedato for neste møte til 2.juni. 
  
OS 09/20 Status regnskapsrevisjon 
 Stedlig leder Steinar Neby orienterte om status for regnskapsrevisjon for 

revisjonsåret 2019. 
Frist for å avgi revisjonsberetning er utsatt fra 15.april til 15.juni 2020. 
Frist for å avgi uttalelse om forenklet etterlevelseskontroll innen 
økonomiforvaltningen er utsatt fra 30.juni til 15.september 2020.  

 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes vedtak 21.04.2020: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
Forvaltningsrevisjon innen skole 
Leder tok opp saken og orienterte. Skoleområdet er et aktuelt fokusområde for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon.  
 
 
 
Møtet hevet kl. 19:14 
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