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KONTROLLUTVALGET I SKI 

PS 20/18 Oppsummering revisjon 2017 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00103-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ski kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
Revisjonsrapport Ski kommune 2017, Revisjonsrapport 311217 - Rådmannens 
tilsvar, Revisjonens rapport pr 300418 

SAKSUTREDNING: 
Hjemmel 
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(koml.) § 77 nr.4 første punktum: 

4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på
en betryggende måte.

Bestemmelsen er videre utdypet i Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i 
kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgforskriften) § 6 

§ 6.Regnskapsrevisjon

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og 
kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, 
herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar 
med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og 
kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. 

Det følger av koml. § 78 nr. 5: 

5. Kommunens eller fylkeskommunens revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og
kontroll til kontrollutvalget.

Krav til revisor følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.904 om revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner mv., herunder krav om dokumentasjon av revisjonens utførelse, jfr. 
§ 9 første ledd:

Revisor skal dokumentere hvordan revisjonen er gjennomført, samt resultatet av 
revisjonen, på en måte som er tilstrekkelig til å kunne underbygge og etterprøve revisors 
konklusjoner. Forhold som tilsier at det kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres 
særskilt med angivelse av hva revisor har foretatt seg i den anledning. 
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Bakgrunn for saken 
Revisjonsstrategi 2017 
Kontrollutvalget behandlet revisjonsstrategi for 2017 i møtet 17.10.17 sak 39/17. 
Denne gjaldt for revisjonsåret 2017, dvs. perioden 1.5.17 til 30.4.18. 
 
På bakgrunn av identifiserte risikoområder ville Follo Distriktsrevisjon IKS ha fokus 
på følgende i revisjonsåret 2017/2018: 
 
 Kartlegging og vurdering av kommunens interne rutiner for inntektsføring med særskilt 

fokus på fullstendighet. 

 Kartlegging og vurdering av kommunens interne rutiner for varige driftsmidler, herunder 
klassifisering av varige driftsmidler til riktige anleggsgrupper og skillet mellom drift og 
investeringer 

 Oppfølging av investeringsbudsjett og låneopptak, herunder investeringsprosjekter som 
vil gå over flere budsjettår 

 Oppfølging av drift av e-Handel 

 Oppfølging av pilotkjøring og implementering av Framsikt (budsjetteringssystem) 

 Fordelte utgifter 

 Regnskapspresentasjon inklusive noter og årsberetning. 

 
Follo Distriktsrevisjon IKS presiserte at listen ikke var uttømmende. 
 
 
Revisjonens rapport pr 31.10.17 
Kontrollutvalget behandlet revisjonens rapport pr. 31.10.17 i møtet 28.11.17 i sak 
46/17. Denne gjaldt for perioden 1.5.17 til 31.10.17. 
 
 
Revisjonsrapport pr 31.12.18 
Rapporten var vedlagt behandlingen i møte 14.5.18 under sak 16/18 Ski kommune 
– Årsregnskap 2017. 
Revisjonen påpekte følgende forhold: 
 
1. Investeringsbudsjett  
Investeringsregnskapet 2017 for Ski kommune avviker i vesentlig grad fra regulert 
investeringsbudsjett.  
 
Revisjonen anbefaler at Ski kommune budsjetterer i samsvar med forskrift om 
årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) sine krav, herunder at 
investeringsbudsjettet gjøres ettårig og realistisk, samt at alle vedtatte reguleringer 
innarbeides i regulert budsjett.  
 
2. Ikke-korrigerte feil  
Revisjonen ønsker å belyse nærmere ikke-korrigert feilinformasjon som har 
resultateffekt utover kr 500 000. Påviste feil er vurdert i samsvar med ISA 450.  
 

 Påløpte renter fra 2016 på kr 3 877 821 er ikke tilbakeført i 2017, dvs. at beløpet 
pr. 31.12.2017 er bokført som kortsiktig gjeld. Konsekvensen for regnskapet er at 
det er bokført et for lavt resultat.  
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 Ski kommune har krevd kr 42 408 000 i refusjon for ressurskrevende tjenester for 
2017, mens det er avsatt kr 41 100 000. Avviket utgjør kr 1 308 000. 
Konsekvensen for regnskapet er at det er bokført for lav inntekt.  

 
Kommunens tilsvar 
Ski kommune har i e-post, datert 4.6.18, gitt tilsvar på de forhold som Follo 
Distriktsrevisjon IKS påpekte i revisjonsrapport pr 31.12.17. 
 
Kommunens tilsvar er vedlagt i sin helhet. 
 
Revisjonens rapport pr 30.4.18 
Vedlagt følger revisjonens rapport pr 30.4.18. Rapporten omhandler perioden 1.5.17 
til 30.4.18. Rapporten er en oppsummering av revisjonens arbeid og ressursbruk for 
revisjonsåret 2017.  
 
Vurdering 
I revisjonens rapport pr 30.4.18 har Follo Distriktsrevisjon IKS rapportert om 
ressursbruk for revisjonsoppdraget innen regnskapsrevisjon. 
 
Nedenfor følger en sammenligning av ressursbruk for revisjonsårene 2015, 2016 og 
2017: 
 

 

Revisjonsår 

 
2017 2016 2015 

 
Timeforbruk Budsjett Timeforbruk Budsjett Timeforbruk Budsjett 

Regnskapsrevisjon 876 800 767 800 1 038,50 950 
Attestasjoner 170 165 197 165 236,75 170 
Kontrollutvalg 41 35 43 35 41 30 
SUM 1 087 1 000 1 007 1 000 1 316,25 1 150 

Kilde: FDRs rapporter pr 30.4.16, pr 30.4.17 og 30.4.18. 

 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den formening at Follo Distriktsrevisjon IKS har rapportert i 
henhold til revisjonsstrategi og vanlig praksis. 
 
Uten at det har betydning for saken, er sekretariatet av den formening at 
kontrollutvalget bør evaluere nytteverdien av dagens utforming av revisjonens 
rapportering i henhold til revisjonsstrategi. 
 
Avslutning 
Oppdragsansvarlig revisor eller den han bemyndiger, bes komme i møtet og 
redegjøre for rapporten samt svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 

 
Ås, 04.06.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I SKI 

PS 21/18 Forvaltningsrevisjon Empo AS - Prosjektplan 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 17/00360-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ski kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar revisjonens forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjons-
prosjektet Empo AS, til orientering. 

Vedlegg: 
Forvaltningsrevisjon av Empo AS - Prosjektplan 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget i Ski vedtok i møte 28.11.17 i sak 43/17 Felles forvaltningsrevisjon 
med Oppegård KU følgende:  

Redegjørelsen for status vedr. fellesprosjekter om forvaltningsrevisjon i 2018 med Oppegård 
tas til orientering.  
Kontrollutvalget vil gjennomføre en forvaltningsrevisjon av EMPO AS i 2018 og ber 
sekretariatet legge fram forslag til formål og problemstillinger. 

Kontrollutvalget i Ski vedtok i møte 22.1.18 i sak 3/18 Forvaltningsrevisjon Empo 
AS - Mål og problemstillinger følgende: 

1. Kontrollutvalget godkjenner forslag til mål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjonsprosjektet Empo AS.

2. Kontrollutvalget ber Follo Distriktsrevisjon IKS utarbeide forslag til prosjektplan på
bakgrunn av mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet og legge denne
frem for utvalget.

Mål og problemstillinger 
Kontrollutvalget vedtok følgende mål og problemstillinger for prosjektet: 

Formål 
Undersøke Empo AS sin måloppnåelse i henhold til vedtektsfestet formål, Ski 
kommunes eierstrategi, vedtak og forutsetninger samt lovmessige krav og krav fra 
offentlige myndigheter for denne type virksomhet. 

Problemstillinger 
1) Utøves virksomheten i selskapet i henhold til gjeldende lover og regler og

innenfor de rammer som vedtektene gir, herunder etterlevelse av vedtektsfestet
formål?

2) I hvilken grad klarer selskapet å nå de operative mål som er satt for
virksomheten?

3) Opererer selskapet i bransjer som er økonomisk fornuftig for denne type
virksomhet?
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4) Drives virksomheten mål- og kostnadseffektivt?  
5) Gjelder lov om offentlige anskaffelser for virksomheten? Hvis så, hvordan sikrer 

virksomheten at anskaffelsesreglene etterleves?  
6) Hvordan etterleves selskapets systemer for internkontroll?  
7) Er styret valgt ut fra fokus på selskapets behov og hensyntatt regler om habilitet?  
8) Hva mener de som kjøper tjenestene Empo AS tilbyr? 
9) Hva mener de ansatte ved Empo AS om virksomheten? 
 
Vurdering 
Follo Distriktsrevisjon IKS har oversendt prosjektplan, datert 4.6.18. 
 
Da problemstillingene nr. 2, 3 og 4 er overlappende, foreslår revisor at nr. 2 og 3 
innbefattes i nr. 4.  
 
Revisjonskriterier og metode 
Kilder til revisjonskriterier er blant annet lovverk innen Empo AS virksomhetsområde, 
Empo's avtale med NAV Akershus og Ski kommunes Strategi for Empo AS (2017). 
Datakilder er Empo's Strategiske valg (2017), Virksomhetsplan Empo AS (udatert), 
nettsider (empo.no) m.m. 
 
Revisjonen legger blant annet opp til intervju med styremedlemmer, avdelingsledere, 
attføringsansvarlige, kunder av Empo AS, og NAV Akershus.  
 
Revisor vil utføre en spørreundersøkelse av de ansatte. En spørreundersøkelse til 
deltakerne er ikke planlagt.  
 
Forvaltningsrevisjonens kontrollperiode settes hovedsakelig til 2015–2018. 

 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den formening at prosjektplanen svarer opp kontrollutvalgets mål 
og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet. 
  
Avslutning 
Oppdragsansvarlig revisor eller den han bemyndiger, bes møte i utvalget og 
orientere om prosjektplanen samt kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
 
Ås, 04.06.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Parkaksen 7, Postboks 3010, 1402 Ski, tlf. 6487 8760, www.follodr.no, revisjonen@follodr.no 
 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS  Org. nr. 914 022 134 MVA    
DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK – NESODDEN – SKI – ÅS 

 

 

Ski kommunes kontrollutvalg 

v/Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 

Postboks 195, 1431 Ås 

Kjell.Tore.Wirum@as.kommune.no 

 

 

Didrik.hjort@follodr.no, tlf. 6487 8772             Ski, 4.6.2018 

 

 

FORVALTNINGSREVISJON AV EMPO AS – PROSJEKTPLAN  
 

1 Bestilling – formål og problemstillinger 

Kontrollutvalget vedtok 28.11.2017 å bestille forvaltningsrevisjonsprosjektet Empo AS – 

selskapskontroll. Formålet er å "Undersøke Empo AS sin måloppnåelse i henhold til vedtekts-

festet formål, Ski kommunes eierstrategi, vedtak og forutsetninger, samt lovmessige krav og 

krav fra offentlige myndigheter for denne type virksomhet."  

 

Kontrollutvalget vedtok 22.1.2018 å be Follo distriktsrevisjon IKS å utarbeide forslag til 

prosjektplan med utgangspunkt i ni problemstillinger:  

1. "Utøves virksomheten i selskapet i henhold til gjeldende lover og regler og innenfor de 

rammer som vedtektene gir, herunder etterlevelse av vedtektsfestet formål? 

2. I hvilken grad klarer selskapet å nå de operative mål som er satt for virksomheten? 

3. Opererer selskapet i bransjer som er økonomisk fornuftig for denne type virksomhet? 

4. Drives virksomheten mål- og kostnadseffektivt? 

5. Gjelder lov om offentlige anskaffelser for virksomheten? Hvis si, hvordan sikrer virksom-

heten at anskaffelsesreglene etterleves? 

6. Hvordan etterleves selskapets systemer for internkontroll? 

7. Er styret valgt utfra fokus på selskapets behov og hensyntatt regler om habilitet? 

8. Hva mener de som kjøper tjenestene Empo AS tilbyr? 

9. Hva mener de ansatte ved Empo AS om virksomheten?" 

 

Problemstillingene nr. 2, 3 og 4 er overlappende. Revisor foreslår at nr. 2 og 3 innbefattes i nr. 

4 (nr. 2 nedenfor). Det blir da syv problemstillinger, som er et mer håndterlig antall: 

1. Utøves virksomheten i selskapet i henhold til gjeldende lover og regler og innenfor de 

rammer som vedtektene gir, herunder etterlevelse av vedtektsfestet formål? 

2. Drives virksomheten mål- og kostnadseffektivt? 

 I hvilken grad klarer selskapet å nå de operative mål som er satt for virksomheten? 

 Opererer selskapet i bransjer som er økonomisk fornuftig for denne type virksomhet? 

 Er produksjonen kostnadseffektiv? 

3. Gjelder lov om offentlige anskaffelser for virksomheten? Hvis så, hvordan sikrer virksom-

heten at anskaffelsesreglene etterleves? 

4. Hvordan etterleves selskapets systemer for internkontroll? 

5. Er styret valgt utfra fokus på selskapets behov og hensyntatt regler om habilitet? 

6. Hva mener de som kjøper tjenestene Empo AS tilbyr? 
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7. Hva mener de ansatte ved Empo AS om virksomheten? 

  

2 Presisering og avgrensning 

Revisor tar sikte på å besvare de syv problemstillingene slik: 

1. Virksomhetens samsvar med lover, regler og vedtektsfestet formål: Revisor vil undersøke 

om selskapets virksomhet samsvarer med Lov om aksjeselskaper (1999), Forskrift om 

arbeidsmarkedstiltak (2016) og Empo AS' vedtekter m.m.  

2. Mål- og kostnadseffektiv drift: Revisor vil gjennomgå Empos operative mål og 

måloppnåelse, lønnsomheten i de bransjer (markeder) der Empo AS opererer og øvrig 

kostnadseffektivitet.  

3. Lov om offentlige anskaffelsers betydning for Empo AS: Dersom Empo AS anses som et 

offentligrettslig organ, skal selskapet følge anskaffelsesloven. 

4. Selskapets systemer for internkontroll: Hvilke elementer inngår i selskapets internkontroll-

system, og hvordan praktiseres dette?  

5. Selskapets styres kompetanse og habilitet: Styremedlemmenes kompetanse og habilitet 

vurderes. 

6. Hva mener de som kjøper Empos tjenester? Er kunder som kjøper Empo's monterings- og 

pakketjenester fornøyd? Også NAV Akershus, som tildeler 45 VTA-plasser (Varig 

Tilrettelagt Arbeid) til yrkeshemmede/uføretrygdete ved Empo AS, vil bli intervjuet.    

7. Ansattes meninger om Empo AS: Empo har 11 fast ansatte og 45 deltakere. En 

arbeidsmiljøundersøkelse ble utført av Din Utvikling i 2016. Revisor vil utføre en spørre-

undersøkelse av de ansatte. En spørreundersøkelse til deltakerne er ikke planlagt. 

 

Forvaltningsrevisjonens kontrollperiode settes hovedsakelig til 2015–2018.   

 

3 Metode og gjennomføring 

Kilder til revisjonskriterier er, foruten ovennevnte lovverk, Empo's avtale med NAV 

Akershus og Ski kommunes Strategi for Empo AS (2017). Datakilder er Empo's Strategiske 

valg (2017), Virksomhetsplan Empo AS (udatert), nettsider (empo.no) m.m. 

 

Revisor tar sikte på følgende fremdrift i forvaltningsrevisjonsprosjektet: 

 

Dato:  Aktivitet:  

28.11.2017: Ski kommunes kontrollutvalg bestilte forvaltningsrevisjonsprosjektet Selskaps-

kontroll av EMPO AS – selskapskontroll.  

22.1.2018: Kontrollutvalget vedtok ni problemstillinger og ba Follo distriktsrevisjon IKS å 

utarbeide forslag til prosjektplan.  

11.6.2018: Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan. 

15.8.2018: Oppstartsbrev sendes styreleder Gunnar Wedde og daglig leder Arne R.  

Granheim.  

Ca. 30.8.2018: Oppstartsmøte med styreleder og daglig leder.  

Ca. 5.9.2018: Intervju med noen flere styremedlemmer. 

Ca. 10.9.2018: Intervju med avdelingsleder Produksjon Lars Flesvig og avdelingsleder Empo 

media Rune Hagerup. 

Ca. 15.9.2018: Intervju med attføringsansvarlig Produksjon Gunn Syversen og attførings-

ansvarlig Empo media Monica Johansen. 

Ca.20.9.2018: Intervju med kunder – innkjøpere i Coop, Lilleborg, TC m.fl. 

Ca.25.9.2018: Intervju med NAV Akershus. 

Ca. 30.9.2018: Kvalitetssikring av revisjonsrapport med daglig leder. 

Ca.5.10.2018: Revisjonsrapport sendes styreleder og daglig leder til uttalelse.  
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Ca.20.10.2018: Revisjonsrapport med styreleders/daglig leders uttalelse sendes til FIKS.  

Ca.15.11.2018: Kontrollutvalget – presentasjon og behandling.  

 

 

/s/ 

Didrik Hjort         

avdelingsleder for forvaltningsrevisjon   

 



22/18 Forvaltningsrevisjon Organisasjonskultur, beslutningsprosesser og rolleforståelse i Ski kommune - Mål og problemstillinger - 18/00102-1 Forvaltningsrevisjon Organisasjonskultur, beslutningsprosesser og rolleforståelse i Ski kommune - Mål og problemstillinger : Forvaltningsrevisjon Organisasjonskultur, beslutningsprosesser og rolleforståelse i Ski kommune - Mål og problemstillinger

KONTROLLUTVALGET I SKI 

PS 22/18 Forvaltningsrevisjon Organisasjonskultur, 
  beslutningsprosesser og rolleforståelse i Ski kommune 
  - Mål og problemstillinger 
Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00102-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ski kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget godkjenner mål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Organisasjonskultur, beslutningsprosesser og
rolleforståelse i Ski kommune».

2. Kontrollutvalget ber Follo Distriktsrevisjon IKS legge frem forslag til prosjektplan i
neste møte.

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 14.5.18 i sak 19/18 Kontrollutvalgets undersøkelse - 
Prosjekt ny turnhall i Ski kommune følgende: 

1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse i brev, datert 9.5.18, til orientering.
2. Ski kommune har gjennom sakene isflaten og turnhallen opplevd uheldig

oppmerksomhet som stiller spørsmål ved om Ski kommune har nødvendig
kontroll på saksbehandling og oppfølging av politiske vedtak.

3. Kontrollutvalget bestiller revisjonsrapport som ser på organisasjonskultur,
beslutningsprosesser og rolleforståelsen ved utarbeidelsen av saker i Ski
kommune. Det er grunnlag for å se nærmere på sektorene Oppvekst og kultur
(idrett), Eiendomsavdelingen og Teknikk og miljø.

Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet 
Det følger av lov 25.september 2992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(koml.) § 23 nr.2: 

2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er
forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at
administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den
er gjenstand for betryggende kontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Internkontroll i Ski kommune 
Follo Distriktsrevisjon IKS la i 2017 frem en forvaltningsrevisjonsrapport om 
internkontroll i Ski kommune. 

Revisjonen anbefalte Ski kommune å vurdere følgende tiltak: 
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Side 2 av 3 

a. Kommunen bør sørge for at virksomhetene har tilstrekkelig kompetanse for å nå
sine mål og følge lover og regler.

b. Administrasjonen bør foreta systematisk risikovurdering av vedtatte mål og
utarbeide tiltak for å redusere avdekket risiko.

c. Ledere bør sørge for at alle ansatte er kjent med relevante dokumenter i
Kvalitetslosen.

d. Ansatte bør oppfordres til økt bruk av kommunens avvikssystem.
e. Det bør vurderes å styrke innkjøpsavdelingen med et årsverk.

Kontrollutvalget behandlet rapporten 24.1.17 i sak 2/17 og vedtok følgende: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger i 
forvaltningsrevisjonsrapporten om internkontroll, og melde tilbake til kontrollutvalget om 
resultatet innen seks måneder. 

Kommunestyret behandlet rapporten 15.2.17 i sak 22/17 og fattet enstemmig vedtak i 
samsvar med kontrollutvalgets innstilling. 

Kontrollutvalget behandlet oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten 5.9.17 i 
sak 29/17 Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten om 
internkontroll og vedtok følgende: 

Rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten om 
internkontroll i Ski kommune oversendes kommunestyret med følgende innstilling:  

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av 
forvaltningsrevisjonsrapporten om internkontroll i Ski kommune til orientering. 

Kommunestyret behandlet oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten 27.9.17 i 
sak 119/17 og fattet enstemmig vedtak i samsvar med kontrollutvalgets innstilling. 

Vurdering 
Forvaltningsrevisjonsrapporten er relevant i denne sammenheng da undersøkelsen 
vil relatere seg til kommunens internkontroll i forbindelse med å sikre forsvarlig 
saksbehandling. 

Sekretariatets vurdering 
På bakgrunn av kontrollutvalgets vedtak 14.5.18 i sak 19/18, vil sekretariatet foreslå 
følgende: 

Formål 
Undersøkelse av organisasjonskultur, beslutningsprosesser og rolleforståelsen ved 
utarbeidelsen av saker til politisk behandling i Ski kommune. 

Problemstillinger 
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 Side 3 av 3 

1. I hvilken grad har kommunen system og retningslinjer som sikrer en forsvarlig 
saksforberedelse av politiske saker?  
a) Er det etablert maler/sjekklister som støtte/hjelpemiddel i saksbehandlingen?  
b) Er det etablert retningslinjer for kvalitetssikring- og godkjenning i 

saksbehandlingsprosessen? 
 
2. I hvilken grad er det etablert rutiner for iverksetting og oppfølging av politiske 

vedtak?  
a) I hvilken grad er det satt frister for iverksetting av vedtak?  
b) I hvilken grad er det etablert rutiner for å avklare / tolke politiske vedtak om 

noe er uklart?  
c) Er det rutiner for tilbakemelding til politisk nivå, blant annet når det skjer 

uventede hendelser som påvirker iverksetting/oppfølging av vedtak? 
 

3. I hvilken grad har kommunen system for å følge opp avvik knyttet til oppfølging av 
politiske vedtak?  
a) I hvilken grad har kommunen oversikt over eventuelle avvik knyttet til 

oppfølging av politiske vedtak?  
b) I hvilken grad har kommunen rutiner for å følge opp eventuelle avvik? 

 
Avgrensning 
Undersøkelsen avgrenses til sektorene Oppvekst og kultur (idrett), 
Eiendomsavdelingen og Teknikk og miljø. 
 
Forvaltningsrevisjonsregister 
NKRF har - i samarbeid med KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet - 
et søkbart register over gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal virksomhet 
(og selskapskontroller). Pr 28.5.18 inneholder registeret 3 436 rapporter. 
 
Innspill på aktuelle problemstillinger kan hentes fra utførte forvaltningsrevisjoner, her. 
 
Avslutning 
Saken legges frem for kontrollutvalget til diskusjon. 
 
 
Ås, 04.06.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
 
 

http://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregister/cms/144
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KONTROLLUTVALGET I SKI 

PS 23/18 Henvendelse til kontrollutvalget - MVA refusjon for 
  Smerta golfbane - Ny behandling

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00053-6 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ski kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kontrollutvalget  

Vedlegg: 
Svar til kontrollutvalget - MVA refusjon Smerta golfbane Ski golfklubb 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 19.3.18 i sak 11/18 Henvendelse til kontrollutvalget - MVA 
refusjon for Smerta golfbane følgende: 

1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmann undersøke de faktiske forhold rundt kravet fra Ski golfklubb,

og melde tilbake til kontrollutvalget

Bakgrunn for saken  
Harald Nore, privatperson/interessent i Ski golfklubb, oversendte opprinnelig en 
skriftlig henvendelse til kontrollutvalget i Ski kommune vedrørende mva. refusjon for 
Smerta golfbane.  

Hjemmel: 

Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml.) § 77 nr.7: 

7. Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt,
kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som
det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene.

Det følger videre av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 4 annet ledd: 

Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller 
fylkeskommunens folkevalgte organer. 

Kontrollutvalgets kompetanse: 
Kontrollutvalget kan som hovedregel se på følgende forhold: 
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 Side 2 av 2 

 Faktiske forhold, herunder faktagrunnlaget for henvendelser 
 Formelle forhold, herunder blant annet om det er riktig myndighetsutøvelse fra 

kommunens side, korrekt hjemmelsgrunnlag etc. 
 Prosessuelle forhold, herunder blant annet saksgang, saksbehandlingstid, 

etterlevelse av rutiner etc. 
 
Kontrollutvalget er i stor grad avskåret fra muligheten til å vurdere materielle forhold, 
dvs. et vedtaks omfang og/eller innhold eller skjønnsmessige vurderinger. 
 
 
Rådmannens svar 
Konstituert rådmann har svart på kontrollutvalgets henvendelse i brev, datert 2.5.18. 
 
 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den formening at kontrollutvalget bør vurdere å avslutte saken på 
bakgrunn av rådmannens svar. 
 
Sekretariatet vurderer det til at det som gjenstår av den opprinnelige henvendelsen 
er vedkommende sin subjektive oppfatning av møtet med Ski kommune. 
Sekretariatet er av den formening at dette ligger noe utenfor kontrollutvalgets 
myndighet og oppgaver å følge opp som enkeltsak. 
 
Hvis kontrollutvalget ønsker å følge opp saken, er sekretariatet av den formening at 
kontrollutvalget bør vurdere å gi et oppdrag til Follo Distriktsrevisjon IKS om å 
undersøke Ski kommunes møte med innbyggere og andre. 
 
Avslutning 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 
 
 
Ås, 04.06.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I SKI 

PS 24/18 Valg av revisjonsordning for Nordre Follo kommune 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00029-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ski kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Saken legges frem uten innstilling. 

Avgjørelsesmyndighet: 
Fellesnemnda for Nordre Follo kommune 

Vedlegg: 
Valg av revisjonsordning Nordre Follo kommue - utredning, Vedlegg utredning, 
Vedtak Oppegård KU Sak 16-18 Valg av revisjonsordning for Nordre Follo kommune 

Vedtak i saken sendes til: 
Fellesnemnda for Nordre Follo kommune 

SAKSUTREDNING: 
Bakgrunn for saken 
Fellesnemnda for Nordre Follo kommune vedtok 4.12.17 i sak 20/17 Nordre Follo 
kommune – utredning av revisjonsordning for den nye kommunen følgende:  

Vedtak: 
1. Kontrollutvalgene i Oppegård og Ski bes innstille til fellesnemnda om valg av

revisjonsordning for Nordre Follo innen 1.7.2018.
2. Administrasjonssjefen bes våren 2018 komme med forslag til prosess for koordinering av

delprosjekt Eierskap og interkommunale samarbeid og kontrollutvalgenes innstilling om
ordning for kontrollutvalgssekretariat.

Kontrollutvalget i Ski kommune vedtok 22.1.18 i sak 7/18 Utredning om 
revisjonsordning for Nordre Follo kommune følgende:  

Kontrollutvalget ber sekretariatet utrede valg av revisjonsordning for Nordre Follo kommune. 

Hjemmelsgrunnlag 
Det følger av lov 15.juni 2001 nr.70 om fastsetjing og endring av kommune- og 
fylkesgrenser (inndelingslova) § 26 femte ledd: 

«Nemnda kan få fullmakt til å tilsetje personale i den nye eininga. Dette omfattar også tilsetjing  
av administrasjonssjef og revisor. Tilsetjing av revisor skjer på bakgrunn av innstilling frå 
kontrollutvala. Nemnda kan òg få fullmakt til å vidareføre deltaking i interkommunalt samarbeid 
om revisjon eller vidareføre avtale med annan revisor. Tilsvarande gjeld for sekretariatet for 
kontrollutvalet. Slikt vedtak skjer etter innstilling frå kontrollutvala.» 
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Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner  
(kommuneloven) § 78 nr.3 og nr.4:  
 
3. Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal 

ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale 
med annen revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget.  

4. Kommunestyret eller fylkestinget velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av 
innstilling fra kontrollutvalget. 

 
 
Avgrensning  
For det første er utredningen avgrenset mot det pågående arbeidet med ny 
kommunelov1. 
 
For det andre er utredningen avgrenset mot det pågående arbeidet med ny 
revisorlov2. 
 
For det tredje går ikke utredningen konkret i dybden i forhold til Follo Distriktsrevisjon 
IKS sin strategi og pågående arbeid med å få etablert en større revisjonsenhet med 
en eller flere revisjonsenheter på Østlandet. Utredningen tar i hovedsak 
utgangspunkt i dagens organisering av Follo Distriktsrevisjon IKS. 
 
Vurdering  
Det vises til utredningen i sin helhet.  
 
Anbefaling  
Sekretariatet vil ikke konkludere om hvilken løsning Nordre Follo kommune skal  
velge av fremtidig revisjonsordning.  
Imidlertid har sekretariatet valgt å formulere forslag til innstillinger for de mest 
aktuelle alternative revisjonsløsningene. Disse fremkommer under Konklusjon og  
anbefalinger i utredningen. 
 
Videre behandling  
Kontrollutvalgets vedtak går som innstilling i saken overfor fellesnemnda for Nordre  
Follo kommune.  
Kontrollutvalget i Oppegård behandlet samme sak i sitt møte 31.mai. Vedtaket følger 
vedlagt. 
  
Innstillingene fra kontrollutvalget i Oppegård og Ski vil bli oversendt samlet til  
fellesnemnda for Nordre Follo kommune.  
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 
 

 
Ås, 04.06.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 

                                            
1 Prop. 46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), Innst. 369 L (2017-2018) 
2 NOU 2017: 15 Revisorloven - Forslag til ny lov om revisjon og revisorer 
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KONTROLLUTVALGET  
 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse: Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

 

 

Særutskrift 
 
 

Valg av revisjonsordning for Nordre Follo kommune 

Saksbehandler:  Kjell Tore Wirum Saksnr.:  18/00049 

Behandlet av  Møtedato 

1 Oppegård kontrollutvalg 16/18 31.05.2018 
 

 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 31.05.2018: 
Leder innledet. 
 
Sekretær redegjorde for utredningen og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Det ble fremmet følgende fellesforslag, jfr. utredningens punkt 15.3.1: 
 
1. Fellesnemnda velger å sette revisjonstjenesten ut på anbud fra og med 

regnskapsåret 2020. 
2. Fellesnemnda sier opp avtalen med de andre eierkommunene som er med i Follo 

Distriktsrevisjon IKS innen 31.12.18, med virkning fra 1.1.2020. 
3. Fellesnemnda søker å inngå avtale med utgående revisor for revidering av 

årsregnskapet for Oppegård kommune og Ski kommune for 2019. 
4. Fellesnemnda ber kontrollutvalget konkurranseutsette revisjonsoppdragene 

samlet og innstille overfor fellesnemnda på valg av revisor for hele 
revisjonsoppdraget. Det forutsettes at rådmann bistår kontrollutvalget med den 
praktiske gjennomføringen av anbudskonkurransen. 

5. Fellesnemnda forutsetter at avtale med revisor skal skje etter avtale om 2,5 år 
med mulighet for 1+1 års opsjon. 

 
Protokolltilførsel fra Marit Forsberg 
Er prinsipielt imot konkurranseutsetting, men ser det som hensiktsmessig i denne 
saken. 
 
Votering: 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 31.05.2018: 
 
Saken oversendes fellesnemnda med følgende innstilling, jfr. utredningens punkt 
15.3.1: 
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1. Fellesnemnda velger å sette revisjonstjenesten ut på anbud fra og med 
regnskapsåret 2020. 

2. Fellesnemnda sier opp avtalen med de andre eierkommunene som er med i Follo 
Distriktsrevisjon IKS innen 31.12.18, med virkning fra 1.1.2020. 

3. Fellesnemnda søker å inngå avtale med utgående revisor for revidering av 
årsregnskapet for Oppegård kommune og Ski kommune for 2019. 

4. Fellesnemnda ber kontrollutvalget konkurranseutsette revisjonsoppdragene 
samlet og innstille overfor fellesnemnda på valg av revisor for hele 
revisjonsoppdraget. Det forutsettes at rådmann bistår kontrollutvalget med den 
praktiske gjennomføringen av anbudskonkurransen. 

5. Fellesnemnda forutsetter at avtale med revisor skal skje etter avtale om 2,5 år 
med mulighet for 1+1 års opsjon. 

 
 
 
 
 
Særutskriften bekreftes, 1. juni 2018 
 
 
 
Kjell Tore Wirum 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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KONTROLLUTVALGET I SKI 

PS 25/18 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00020-6 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ski kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Saksprotokoll Kontrollutvalgets årsrapport 2017, Saksprotokoll Oppfølging 
Forvaltningrevisjonsrapport Psykisk helsearbeid, Saksprotokoll 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Eiendomsforvaltning i Ski kommune, Protokoll Ski KU 
140518, Kommuneoversikt Ventelister April 2018, 
FolloLandbrukskontorOppstartsbrev, Aktivitetsplan Ski KU pr 140518 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

RS 05/18 Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - Kontrollutvalgets årsrapport 
2017, saksprotokoll K sak 45/18 (vedlagt) 

RS 06/18 Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - Oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og unge, 
saksprotokoll K sak 46/18 (vedlagt) 

RS 07/18 Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - Forvaltningsrevisjonsrapport 
- Eiendomsforvaltning i Ski kommune, saksprotokoll K sak 47/18 (vedlagt)

Orienteringssaker (OS): 

OS 24/18 Protokoll Ski KU 14.5.18 (vedlagt) 
OS 25/18 Kommuneoversikt – ventelister, april 2018 (Helsedirektoratet) (vedlagt) 
OS 26/18 Forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor – oppstart, brev datert 

24.5.18 (vedlagt) 
OS 27/18 Aktivitetsplan pr 14.5.18 (vedlagt) 

Ås, 04.06.18 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Saksprotokoll 

Arkivsak: 18/2258-4 

UTVALG: SAKNR. DATO 
Kommunestyret 45/18 30.05.2018 

SAK FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET - KONTROLLUTVALGETS 

ÅRSRAPPORT 2017  

Kommunestyrets behandling 30.05.2018: 

Votering: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Kommunestyrets vedtak er:  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering. 



25/18 Referat og orienteringer - 18/00020-6 Referat og orienteringer : Saksprotokoll Oppfølging Forvaltningrevisjonsrapport Psykisk helsearbeid

Saksprotokoll 

Arkivsak: 18/2588-3 

UTVALG: SAKNR. DATO 
Kommunestyret 46/18 30.05.2018 

SAK FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET - OPPFØLGING AV 

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - PSYKISK HELSEARBEID FOR BARN OG UNGE 

Kommunestyrets behandling 30.05.2018: 

Votering: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Kommunestyrets vedtak er:  
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding i brev, datert 13. februar 2018, vedrørende 
oppfølging av revisjonens anbefaling g) i forvaltningsrevisjonsrapporten Psykisk helsearbeid for 
barn og unge i Ski kommune, til orientering. 
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Saksprotokoll 

Arkivsak: 18/2589-3 

UTVALG: SAKNR. DATO 
Kommunestyret 47/18 30.05.2018 

SAK FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET - 

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - EIENDOMSFORVALTNING I SKI KOMMUNE 

Kommunestyrets behandling 30.05.2018: 

Votering: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Kommunestyrets vedtak er: 
1. Kommunestyret tar Forvaltningsrevisjonsrapport Eiendomsforvaltning i Ski kommune til

orientering.
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber rådmannen iverksette følgende

tiltak:
a) Ansvarsforholdet mellom virksomhet Eiendom og virksomhetene som bruker byggene,

bør tydeliggjøres så langt som mulig.
b) Også boligenes tilstand bør etter hvert registreres i IK-Bygg, slik at man får en total

oversikt over all kommunal eiendom – både formålsbygg og boliger.
c) Vedlikeholdsplanen bør skille mellom bruk av driftsmidler (vedlikehold) og

investeringsmidler (påkostning) og strakstiltak bør synliggjøres.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om oppfølging av

revisjonens anbefalinger innen utgangen av 2018.
4. Kommunestyret ber rådmannen vurdere økonomiske og administrative tiltak for å unngå

ytterligere verdiforringelse av kommunens bygningsmasse og legge frem forslag om dette i
egen sak eller i forbindelse med budsjettet for 2019.
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MØTEPROTOKOLL 

Ski kontrollutvalg 

Møtetid: 14.05.2018 kl. 18:00 
Sted: Formannskapssalen, Ski rådhus 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. 

Møtende medlemmer: 
Lars Christian Bilet (FrP) leder, Roar Thun (Ap) nestleder, Torill Rønsen Ekeberg 
(SV), Karl M. Johnsen (PP), Bente Njøs Paulshus (H), Svein Kamfjord (V), Anne 
Marit Holene (SP) 

Møtende varamedlemmer: 
Ingen 

Forfall: 
ingen 

Fra administrasjonen møtte: 
Kjell Sæther, kommunalsjef 
Terje Trovik, virksomhetsleder Økonomi (under sakene 15/18 og 16/18 

Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte: 
Steinar Neby, revisjonssjef 
Faith Kristiansen, revisor 

Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS  

Diverse merknader: 
Sakene 15/18 og 16/18 ble behandlet under ett. Sak 19/18 ble behandlet før 17/18 
og 18/18.   

Møteprotokoll godkjent 22.05.2018 

Lars Chr. Bilet/s./ Roar Thun/s./ 
Leder Nestleder  
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

15/18 18/00093-1 Ski kommune - Årsberetning 2017 3 

16/18 18/00088-3 Ski kommune - Årsregnskap 2017 4 

17/18 17/00303-3 Kontrollutvalgets møteplan 2.halvår 2018 6 

18/18 18/00020-5 Referat og orienteringer 7 

19/18 18/00099-2 Kontrollutvalgets undersøkelse - Prosjekt ny turnhall 
i Ski kommune 

8 

Eventuelt 
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Ski KU-15/18 
Ski kommune - Årsberetning 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar Ski kommunes årsberetning for 2017 til orientering. 
 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 14.05.2018: 
Kommunalsjef Kjell Sæther svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Roar Thun fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
«Kontrollutvalget merker seg at årsberetningen 2017 ikke opplyser om 
sykefraværsstatistikk til tross for at dette har vært gjenstand for fokus også i 2017. 
Kontrollutvalget ser gjerne at framtidige beretninger er tydeligere på måloppnåelse i 
forhold til kommunestyrets vedtak.» 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslag fra Roar Thun ble enstemmig vedtatt. 
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 14.05.2018: 
 
1. Kontrollutvalget tar Ski kommunes årsberetning for 2017 til orientering. 
2. Kontrollutvalget merker seg at årsberetningen 2017 ikke opplyser om 

sykefraværsstatistikk til tross for at dette har vært gjenstand for fokus også i 2017. 
Kontrollutvalget ser gjerne at framtidige beretninger er tydeligere på 
måloppnåelse i forhold til kommunestyrets vedtak. 
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Ski KU-16/18 
Ski kommune - Årsregnskap 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Ski kommunes årsregnskap for 2017 
 
Kontrollutvalget har i møte 14.5.18 i sak 16/18 behandlet Ski kommunes årsregnskap 
for 2017. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen, datert 17.4.2018, revisjonsrapport pr 31.12.17, datert 
17.4.2018, og rådmannens årsberetning for 2017. I tillegg har ansvarlig revisor og 
rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle 
problemstillinger. 
 
Kontrollutvalget har merket seg at Ski kommunes regnskap for 2017 viser et 
overskudd/mindreforbruk på 0 kroner, mens netto driftsresultat er positivt med 21,7 
mill. kroner.  
 
Budsjettdisiplinen har stor sett vært god innenfor de fleste ansvarsområder. Det er 
spesielt innenfor Rådmannskontor, Fellestjenester, Familiens hus, 
Hjemmetjenesten, og Samhandlingsenheten at det er vesentlig merforbruk i 
forhold til budsjett. Det er redegjort for avvikene i rådmannens årsberetning.  
 
Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i 
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 17.4.2018, har kontrollutvalget ikke 
merknader til Ski kommunes årsregnskap for 2017. 
 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 14.05.2018: 
Revisjonssjef Steinar Neby redegjorde for revisjonsarbeidet i 2017 og svarte på 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Kommunalsjef Kjell Sæther orienterte om årsregnskapet og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
Virksomhetsleder Økonomi Terje Trovik supplerte orienteringen om årsregnskapet. 
 
Roar Thun fremmet følgende endringsforslag: 
 
Innstillingens 3.avsnitt: «.. overskudd/mindreforbruk på 0 kroner, mens ..» strykes. 
 
Innstillingens 4.avsnitt: «.. Det er redegjort for avvikene i rådmannens årsberetning..» 
strykes.  
Innstillingens 4.avsnitt: ny setning «Kontrollutvalget merker seg relative avvik mellom 
budsjett og regnskap, og det er grunnlag for å stille spørsmålstegn ved krav til 
realistisk årsbudsjett.» 
 
Innstillingens 5.avsnitt: tillegg av ord/endring av tekst «..,har kontrollutvalget ikke 
ytterligere merknader til Ski kommunes årsregnskap for 2017.» 
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Votering: 
Tilleggsforslag/endringsforslag fra Roar Thun ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingen ble endret i samsvar med forslagene. 
Endelig innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 14.05.2018: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Ski kommunes årsregnskap for 2017 
 
Kontrollutvalget har i møte 14.5.18 i sak 16/18 behandlet Ski kommunes årsregnskap 
for 2017. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen, datert 17.4.2018, revisjonsrapport pr 31.12.17, datert 
17.4.2018, og rådmannens årsberetning for 2017. I tillegg har ansvarlig revisor og 
rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle 
problemstillinger. 
 
Kontrollutvalget har merket seg at Ski kommunes regnskap for 2017 viser et netto 
driftsresultat er positivt med 21,7 mill. kroner.  
 
Budsjettdisiplinen har stor sett vært god innenfor de fleste ansvarsområder. Det er 
spesielt innenfor Rådmannskontor, Fellestjenester, Familiens hus, 
Hjemmetjenesten, og Samhandlingsenheten at det er vesentlig merforbruk i 
forhold til budsjett. Kontrollutvalget merker seg relative avvik mellom budsjett og 
regnskap, og det er grunnlag for å stille spørsmålstegn ved krav til realistisk 
årsbudsjett. 
 
Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i 
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 17.4.2018, har kontrollutvalget ikke 
ytterligere merknader til Ski kommunes årsregnskap for 2017. 
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Ski KU-17/18 
Kontrollutvalgets møteplan 2.halvår 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalgets møter 2.halvår 2018 avholdes på følgende datoer: 
 
4.9 
16.10 
27.11 
 
Kontrollutvalgets møter avholdes på tirsdager med møtestart kl. 18:00 
 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 14.05.2018: 
Sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Roar Thun foreslo at dato for Faglig forum 2018 legges inn i møteplanen som 
ordinært kontrollutvalgsmøte. 
 
Leder ble bedt om å snakke med kontrollutvalgsleder i Oppegård for å se om det er 
grunnlag for et fellesmøte mellom kontrollutvalgsmøte høsten 2018. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag. 
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 14.05.2018: 
 
Kontrollutvalgets møter 2.halvår 2018 avholdes på følgende datoer: 
 
4.9 
16.10 
25.10 – Faglig forum 2018 
27.11 
 
Kontrollutvalgets møter avholdes på tirsdager med møtestart kl. 18:00 
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Ski KU-18/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 14.05.2018: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
OS 23/18 Aktivitetsplan pr 19.3.18 
Roar Thun viste til at rådmannen har ikke gitt tilbakemelding på følgende forhold: 
 

 Ny ROS-analyse 

 Kommunens varslingsrutiner 
 
Kommunalsjef Kjell Sæther viste til at ny ROS-analyse nylig er utarbeidet. 
Når det kommer til kommunens varlsingsrutiner må han eventuelt komme tilbake til dette.  

 
Aktivitetsplanen vil bli oppdatert i samsvar med de merknader og innspill som 
fremkom i møtet. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 14.05.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Ski KU-19/18 
Kontrollutvalgets undersøkelse - Prosjekt ny turnhall i Ski 
kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse i brev, datert 9.5.18, til orientering. 
 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 14.05.2018: 
Kommunalsjef Kjell Sæther redegjorde for rådmannens tilbakemelding til 
kontrollutvalget og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Det ble fremmet følgende fellesforslag: 
 
1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse i brev, datert 9.5.18, til orientering. 
2. Ski kommune har gjennom sakene isflaten og turnhallen opplevd uheldig 

oppmerksomhet som stiller spørsmål ved om Ski kommune har nødvendig 
kontroll på saksbehandling og oppfølging av politiske vedtak. 

3. Kontrollutvalget bestiller revisjonsrapport som ser på organisasjonskultur, 
beslutningsprosesser og rolleforståelsen ved utarbeidelsen av saker i Ski 
kommune. Det er grunnlag for å se nærmere på sektorene Oppvekst og kultur 
(idrett), Eiendomsavdelingen og Teknikk og miljø. 

 
 
Votering: 
Enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag. 
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 14.05.2018: 
 
1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse i brev, datert 9.5.18, til orientering. 
2. Ski kommune har gjennom sakene isflaten og turnhallen opplevd uheldig 

oppmerksomhet som stiller spørsmål ved om Ski kommune har nødvendig 
kontroll på saksbehandling og oppfølging av politiske vedtak. 

3. Kontrollutvalget bestiller revisjonsrapport som ser på organisasjonskultur, 
beslutningsprosesser og rolleforståelsen ved utarbeidelsen av saker i Ski 
kommune. Det er grunnlag for å se nærmere på sektorene Oppvekst og kultur 
(idrett), Eiendomsavdelingen og Teknikk og miljø. 
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Eventuelt  

IKT – nettverkskapasitet i skolen 
Roar Thun tok opp saken. 
Det er ønskelig med en tilbakemelding fra kommunen om status for 
nettverkskapasitet i skolen samt kommunens eventuelle tiltak for å bedre denne. 
 
 
Henvendelse vedrørende møte med gruppeledere 
Roar Thun tok opp saken. 
Han viste til at KU-leder har tatt initiativ til ett møte med gruppelederne i Ski 
kommunestyre. 
Leder viste til at henvendelsen var gjort i egenskap av å være lokalpolitiker, ikke i 
funksjon av å være KU-leder.   
 
 
Anskaffelse av EL-sykkel 
Leder tok opp saken og viste til tilbudsutlysning av EL-sykkel med kort tilbudsfrist. 
Kontrollutvalget ber om en orientering om Ski kommunes rutiner for tilbudsutlysning. 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 21.26. 
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FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK – NESODDEN – SKI – ÅS 

Parkaksen 7, Postboks 3010, 1402 Ski, tlf. 6487 8760, www.follodr.no, revisjonen@follodr.no 

Ås kommune 

Rådmann Trine Christensen 

Postboks 195, 1430 Ås 

Post@as.kommune.no 

Kopi: Kontrollutvalget i Ås kommune v/FIKS (Kjell.Tore.wirum@as.kommune.no). 

Didrik.hjort@follodr.no, tlf. 6487 8772      J.nr. 104/2018 Ski, 24.5.2018 

FORVALTNINGSREVISJON AV FOLLO LANDBRUKSKONTOR – 

OPPSTART 

Fem kommuner – Ås, Ski, Nesodden, Frogn og Vestby – har gått sammen om å bestille 

forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor. (Oppegård kommune avsto fra å delta.) 

"Prosjektets formål er å belyse i hvilken grad Follo landbrukskontor drives i tråd med målet om høy 

kvalitet i oppgaveløsningen, redusert sårbarhet og effektiviseringsgevinst." 

De fem kontollutvalgene samlet seg om tre problemstillinger: 

1. "Har Follo landbrukskontor etablert rutiner som sikrer effektivitet, kvalitet, åpenhet og

likebehandling i saksbehandlingen?

a. Er det etablert rutiner for samarbeidet mellom landbrukskontoret og den enkelte

kommuneadministrasjon som sikrer at saker blir behandlet i henhold til rett regelverk?

2. Ivaretar Follo landbrukskontor interessene til den enkelte deltakerkommune?

a. I hvilken grad er folkevalgtes mulighet for innsyn og kontroll med saksbehandlingen og

driften ivaretatt?

3. I hvilken grad oppnås effektiviseringsgevinst for deltakerkommunene i Follo landbrukskontor

sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i egen administrasjon?"

Ås kommune er vertskommune for Follo landbrukskontor. Vi ber rådmannen utpeke kommunenes 

kontaktperson i forvaltningsrevisjonsprosjektet, f.eks. en kommunalsjef. Landbrukssjefen kan gjerne 

delta i oppstartsmøte, som vil ha fokus på:  

 Orientering om prosjektet fra revisor.

 Orientering om Follo landbrukskontor fra kontaktperson m.fl.

 Overrekkelse av dokumenter som administrasjonen vektlegger i prosjektet.

 Navn på informanter.

Vi foreslår oppstartsmøte onsdag 6.6.2018 kl. 13.00–14.30 i Ås rådhus (alternativt 7.6. eller 8.6.). 

Med vennlig hilsen 

Follo distriktsrevisjon IKS 

/s/ 

Didrik Hjort  

avdelingsleder for forvaltningsrevisjon 
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KONTROLLUTVALGET  

I SKI KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 14.5.18  

Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres 

fortløpende.  FDR står for all revisjon. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget.  FDRs rapporter skal 

være FIKS i hende senest fjorten dager før utvalgsmøtet.  Forkortelser: KU: Kontrollutvalg, KST: Kommunestyret  

 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

1. Kontrollutvalgets årsrapport     

 Kontrollutvalgets årsrapport 2017 januar FIKS KU 22.1.18  

2. Retningslinjer for utvalget juni FIKS KU 28.11.17  

3. Aktivitetsplan  Januar FIKS Ajourføres etter hvert KU-møte  

4. Møteplan     

 (møtene starter kl. 18:00)  FIKS Møter 1.halvår:  

22.1 – Kommunestyresalen, Ski rådhus 

5.3 – Formannskapssalen, Ski rådhus 

19.3 – Kommunestyresalen, Ski rådhus 

14.5 – Formannskapssalen, Ski rådhus 

11.6 – Kommunestyresalen, Ski rådhus 

 

Møter 2.halvår: 

4.9 – Formannskapssalen, Ski rådhus 

16.10 – Formannskapssalen, Ski rådhus 

25.10 – Faglig forum 2018 

27.11 – Formannskapssalen, Ski rådhus 

 

Gjennomført 

Utsatt 

Gjennomført 

Gjennomført 

5. Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo     

 Faglig forum 2018  FIKS 25.10 – Kommunestyresalen, Ski rådhus  

6. Fellesmøter med Oppegård KU     

 18.1.18 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus  FIKS Gjennomført   

7. Kommunens årsmelding og årsregnskap:     

 Kommunens årsmelding og årsregnskap 2017  Rådmann KU 14.5.18  

 Revisjonsberetning 2017 15.4.18 FDR KU 14.5.18  

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet  FIKS KU 14.5.18  
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Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

8. Tertialrapporter:     

 1. Tertialrapport (jan-april 2018)  Mai 2018 Rådmann   

 2. Tertialrapport (mai-aug 2018)  Sep 2018 Rådmann   

9. Rapporter fra revisjonen:     

 Pr. 30.04.18 (perioden 01.05.17- 30.04.18) Mai 2018 FDR   

 Pr. 31.10.17(perioden 01.05.17- 31.10.17) Nov 2017 FDR KU 28.11.17  

 Revisjonsstrategi 2017 Aug 2017 FDR KU 17.10.17  

 Årsrapport forvaltningsrevisjon 2017 Mars  FDR   

10. Overordnet analyse og 

Plan forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 

2016 FIKS KU 20.9.16 KST 09.11.16 

11.  Forvaltningsrevisjon 2016:     

 Internkontroll 2016 FDR KU 24.1.17 KST 15.02.17 

 Gjennomgang Kunstisflaten/møteplass-saken 2017 FDR  KU 20.03.17 

KST 15.05.17 

12. Forvaltningsrevisjon 2017:     

 1. Byutvikling  FDR KU 17.10.17 KST 13.12.17 

 2. Eiendomsforvaltning  FDR KU 19.3.18 – FR rapport  

 3. Innkjøp Kommunale anskaffelser  FDR KU 22.1.18 – FR rapport KST 14.2.18 

13. Forvaltningsrevisjon 2018:     

 1. Integrering av flyktninger  FDR KU 28.11.17 - Mål og problemstillinger 

KU 22.1.18 - Prosjektplan 

 

 2. Ressurskrevende brukere  FIKS/FDR KU 28.11.17 - Mål og problemstillinger  

 3. Follo landbrukskontor  FIKS/FDR KU 19.3.18 (prosjektplan til orientering)  

 4. EMPO AS   FIKS/FDR KU 28.11.17 - Tema 

KU 22.1.18 – Mål og problemstillinger 

 

14. Oppfølging tidligere forvaltningsrevisjoner:     

 Vann og avløp 28.4.16 Rådmann KU 20.03.17 KST 15.05.17 

 Beredskap 2.6.16 og  

2.12.16 

Rådmann KU 13.12.16 KST 18.1.17 

 Omorganisering, økonomi og IKT (2016) 7.3.17 Rådmann KU 22.1.18 KST 14.2.18 

 Psykisk helsearbeid for barn og unge (2016) 12.4.17 Rådmann KU 7.3.17 – KU ønsker oppfølging av 

anbefaling g) 

KU 19.3.18  

KST 29.3.17 
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Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

 Internkontroll (2017) 15.8.17 Rådmann KU 5.9.17 KST 27.9.17 

 Kunstisflaten/møteplassen (2016) 15.5.18 Rådmann KU 20.3.17 KST 15.5.17 

15. Budsjett for tilsyn og kontroll     

 Budsjett for tilsyn og kontroll 2018 September  FDR/FIKS KU 05.09.17 KST 13.12.17 

16. Overordnet analyse og 

Plan selskapskontroll 2017-2020 

2016 FIKS KU 20.9.16 KST 12.10.16 

17. Andre undersøkelser/oppfølginger:     

 Ny ROS-analyse oversendes KU våren 2017 (KU 48/16) Våren 2017 Rådmann KU 14.5.18 - Etterspurt  

 Kommunens varslingsrutiner – varslingsmottak 2017 Rådmann KU 14.5.18 - Etterspurt  

 Fellesmøte med Follo landbrukskontor  ÅS KU/FIKS 7.2.17 7.2.17 

 Dialog med Follo brannvesen IKS om Sikring 24  FIKS 24.1.17 24.1.17 
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