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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune  
 
Dato: 19.10.2020 kl. 17:15 
Sted: Møterom Agnor, Tangenten 
Arkivsak: 20/00230 
  
Tilstede:  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 
  
Administrasjon: Siri Hatland, kommunalsjef Digitalisering, utvikling og 

administrasjon (under sak 45 – 48) 
Berit Soløy, beredskapsansvarlig (under sak 45 – 48) 

  
Viken 
kommunerevisjon 
IKS: 

Steinar Neby, stedlig leder 
Even Tveter, forvaltningsrevisor 
Frode H. Christoffersen, forvaltningsrevisor 

  
Andre:  
  
Protokollfører: Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær 
  
Merknader: Innkalling og saksliste godkjent. 

 
 
Nesoddtangen, 19.10.2020 
 
 
 

Beate Fahre/s./  Jan Kristian Balstad/s./ 
leder  Nestleder 
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45/20 Godkjenning av protokoll fra møte 6.oktober 2020 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Nesodden kommune 19.10.2020 45/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Protokollen fra møte 6.oktober 2020 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
Leder innledet. 
 
Rutiner for godkjenning av protokoll: 
 
Protokoll sendes ut på e-post etter møtet til utvalgets medlemmer med kort frist for 
innspill. Leder vurderer innspill/merknader. Protokoll offentliggjøres etter møtet. 
Protokoll godkjennes formelt i påfølgende møte.  
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
Protokollen fra møte 6.oktober 2020 godkjennes. 
 
[Lagre]  
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46/20 Forvaltningsrevisjonsrapport - Samfunnssikkerhet og 
beredskap i Nesodden kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Nesodden kommune 19.10.2020 46/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Samfunnssikkerhet og 

beredskap i Nesodden kommune, og ber kommunedirektør: 
a) Påse at kommunen har en totaloversikt over aktiviteter, planer, øvelser 

og analyser/evalueringer, revisjoner som foretas i hele kommunen, både 
sentralt og ute i virksomhetene.  

b) Evaluere de kommentarer som har kommet i spørreundersøkelsen om 
hva som ikke har fungert optimalt, samt hva og hvordan ting kan 
forbedres til en eventuell neste epidemi.  

c) Vurdere om det er behov for å inngå avtaler med andre 
beredskapsaktører (kommuner / offentlige, private og/eller frivillige.  

d) Vurdere om det er behov for en struktur som bedre sikrer 
dokumentasjon ved øvelser.  

e) Gjennomføre en undersøkelse av behovet for informasjon og opplæring 
innenfor beredskapsområdet.  

f) Oppdatere oversikt over gjennomførte branntilsyn med tilsyn 
gjennomført etter 2011. 

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig 
tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene innen 12 måneder. 

 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Frode H. Christoffersen presenterte rapporten og svarte på 
spørsmål om bl.a.  

- svarprosent i spørreundersøkelsen,  
- behov for oppdatering av gjeldende planer,  

 
Datasikkerhet og -beredskap er ikke omhandlet i rapporten, men er et aktuelt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt. 
 
 
Øyvind Solum fremmet følgende tilleggsforslag punkt 3: 
 
«Fortsette arbeidet med å styrke Nesodden til å bli et mer robust og bærekraftig 
samfunn når det gjelder vannforsyning, strømnett, digitale systemer og annen 
grunnleggende infrastruktur og forsyninger, så vi blir bedre rustet til å møte fremtidige 
utfordringer som kan true grunnleggende leveranser og innbyggernes velferd og 
trygghet.» 
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Votering 
Innstillingens punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
Forslag punkt 3 ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Samfunnssikkerhet og 

beredskap i Nesodden kommune, og ber kommunedirektør: 
a) Påse at kommunen har en totaloversikt over aktiviteter, planer, øvelser 

og analyser/evalueringer, revisjoner som foretas i hele kommunen, både 
sentralt og ute i virksomhetene.  

b) Evaluere de kommentarer som har kommet i spørreundersøkelsen om 
hva som ikke har fungert optimalt, samt hva og hvordan ting kan 
forbedres til en eventuell neste epidemi.  

c) Vurdere om det er behov for å inngå avtaler med andre 
beredskapsaktører (kommuner / offentlige, private og/eller frivillige.  

d) Vurdere om det er behov for en struktur som bedre sikrer 
dokumentasjon ved øvelser.  

e) Gjennomføre en undersøkelse av behovet for informasjon og opplæring 
innenfor beredskapsområdet.  

f) Oppdatere oversikt over gjennomførte branntilsyn med tilsyn 
gjennomført etter 2011. 

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig 
tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene innen 12 måneder. 

3. Fortsette arbeidet med å styrke Nesodden til å bli et mer robust og bærekraftig 
samfunn når det gjelder vannforsyning, strømnett, digitale systemer og annen 
grunnleggende infrastruktur og forsyninger, så vi blir bedre rustet til å møte 
fremtidige utfordringer som kan true grunnleggende leveranser og innbyggernes 
velferd og trygghet. 

 
[Lagre]  
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47/20 Rapport om forenklet etterlevelseskontroll 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Nesodden kommune 19.10.2020 47/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
  
1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 
2. Kontrollutvalget ber Viken kommunerevisjon IKS følge opp saken overfor 

kommunedirektør med målsetning om å få fremlagt endelig rapport om forenklet 
etterlevelseskontroll 2019, til neste møte. 

 
 
Møtebehandling 
Stedlig leder Steinar Neby orienterte. 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 
2. Kontrollutvalget ber Viken kommunerevisjon IKS følge opp saken overfor 

kommunedirektør med målsetning om å få fremlagt endelig rapport om forenklet 
etterlevelseskontroll 2019, til neste møte. 

 
[Lagre]  
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48/20 Revisjonens rapport pr 30.04.2020 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Nesodden kommune 19.10.2020 48/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr 30.04.2020, til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Stedlig leder Steinar Neby orienterte. 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr 30.04.2020, til orientering. 
 
[Lagre]  
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49/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Nesodden kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Nesodden kommune 19.10.2020 49/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 

 
1. Kontrollutvalget ber sekretariatet på bakgrunn av risiko- og 

vesentlighetsvurderingen av Nesodden kommune, om å utarbeide følgende: 
1) Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 
2) Plan for eierskapskontroll 2020-2024 

2. Kontrollutvalget ber om at planene legges frem i neste møte. 
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Even Tveter presenterte risiko- og vesentlighetsanalysen og 
svarte på spørsmål rundt anbefalte områder/tema for forvaltningsrevisjon. 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
1. Kontrollutvalget ber sekretariatet på bakgrunn av risiko- og 

vesentlighetsvurderingen av Nesodden kommune, om å utarbeide følgende: 
1) Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 
2) Plan for eierskapskontroll 2020-2024 

2. Kontrollutvalget ber om at planene legges frem i neste møte. 
 
[Lagre]  
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50/20 Budsjett for kontrollarbeidet 2021 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Nesodden kommune 19.10.2020 50/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 

 
1. Kontrollutvalget anbefaler at kr 1.930.160,- bevilges som budsjettramme for 

kontrollarbeidet for 2021. 
 Budsjett 2021 

Kontrollutvalget 142.160 

Sekretariatet 315.000 

Revisjonen 1.473.000 

Sum for kontrollarbeidet 1.930.160 

 
2. Kontrollutvalgets oversender saken til kommunedirektør for videre behandling i 

formannskapet og kommunestyret. Kontrollutvalgets forslag følger 
formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 
Møtebehandling 
Leder innledet. 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
1. Kontrollutvalget anbefaler at kr 1.930.160,- bevilges som budsjettramme for 

kontrollarbeidet for 2021. 
 Budsjett 2021 

Kontrollutvalget 142.160 

Sekretariatet 315.000 

Revisjonen 1.473.000 

Sum for kontrollarbeidet 1.930.160 

 
2. Kontrollutvalgets oversender saken til kommunedirektør for videre behandling i 

formannskapet og kommunestyret. Kontrollutvalgets forslag følger 
formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
[Lagre]  
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51/20 Referat og orienteringer 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Nesodden kommune 19.10.2020 51/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
Referatsaker (RS): 
 
RS 03/20 Sak fra kontrollutvalget- Forvaltningsrevisjonsrapport - Arbeidsmiljø 

ved helseinstitusjoner i Nesodden kommune, saksprotokoll KST sak 
84/20 (vedlagt) 

 
 
Orienteringssaker (OS): 
 
OS 19/20 Oppvekstprofil 2020 Nesodden kommune 
  
OS 20/20 Oversikt over saker til behandling 2020, pr. 29.09.2020 
  
OS 21/20 Nesodden KU Behandlede saker 2020, pr. 29.09.2020 
  
OS 22/20 Varsel i 2018 – Revisjonens tilbakemelding 
 Forvaltningsrevisor Even Tveter orienterte. 

Det legges opp til en egen orientering i et senere møte. 

 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
[Lagre]  
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52/20 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Nesodden kommune 19.10.2020 52/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
 
Avlysing/fastsetting av nytt møte 
Møtet 27.oktober avlyses. Nytt møte fastsettes til 10.november 2020 kl. 17:15. 
 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 20:06 
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