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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

PS 8/19  Orientering om barnevern i Oppegård kommune 

Saksbehandler: Unni Westli Saksnr.: 19/00071-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget i Oppegård fattet i møte 24.01.19, i sak 5/19 Tema for 
forvaltningsrevisjon 2019 – Ny behandling, følgende vedtak: 

1. Kontrollutvalget velger å ikke bestille forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2019.
2. Kontrollutvalget ber om en orientering innenfor Barneverntjenesten i neste møte.

Spørsmål/problemstillinger 
Den 12.03.19 ble spørsmål/problemstillinger som var spilt inn fra utvalgets 
medlemmer oversendt Oppegård kommune v/rådmannen pr. e-post.  Rådmannen 
fikk oversendt følgende spørsmål/problemstillinger: 

Saksbehandlingstid 
Hvor lang tid tar det fra de tar kontakt til de blir innkalt til møte? 
Kan det være oppfølging i påvente av møte, hvis det tar tid før de får møte? 
Hva med ventetid i dag? 

Hjelpetiltak i hjemmet 
Kan de følge opp familier i hjemmet i større grad? Og gjøres det i dag? Og i hvilken 
utstrekning? 

Barn i fosterhjem 
Hvordan følges fosterbarn opp? 

Barn i institusjoner 
Hvilke institusjoner bruker kommunen, og hvordan sjekker de kvaliteten på de? 

Barns medvirkning 
Hvordan sikres barnas medvirkning? 

Konsulentbruk 
Omfanget av konsulentbruk – og hvordan disse fungerer sammen med de ansatte i 
barnevernstjenesten.  
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Avslutning: 
Rådmannen har i e-post datert 04.02.19 bekreftet at kontrollutvalgets forespørsel om 
orientering om barnevernstjenesten vil blir imøtekommet.  
 
 
Ås, 21.03.19 
 
 
 
Unni Westli /s./ 
Rådgiver 
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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

PS 9/19 Oppegård kommune - Foreløpig årsregnskap 2018 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00049-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 

HJEMMEL:  
Det følger av lov 25. september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml.) § 77 nr. 4, 1. punktum:  

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

Det følger av forskrift 15. juni 2004 nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner §§ 6 og 7:  

§ 6 Regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at kommunens og 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.  

§ 7 Uttalelse om årsregnskapet
Når kontrollutvalget har blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 

uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal 
være formannskapet /kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas 
hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget. 

Fakta i saken: 
Oppegård kommune publiserte på sin nettside 15.februar 2019, følgende: 

«Godt regnskapsresultat i Oppegård 

Kommunestyret kan fordele et overskudd på 44 millioner kroner. Regnskapet for 2018 er 
avsluttet og viser et netto driftsresultat på 20 millioner kroner. Kommunen er regnskapsfører 
for Nordre Follo fellesnemnd og programorganisasjon. Korrigert for disse utgiftene er 
driftsresultatet for kommunen på 38 millioner kroner.  
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Etter bruk av bundne fond innenfor selvkostområdene er udisponert andel av overskuddet på 
ca. 44 millioner kroner. Kommunestyret skal bestemme hvordan kommunen skal bruke 
overskuddet når de behandler regnskapet i juni. 

- Vi er godt fornøyd med fjorårets økonomiske resultat, sier rådmann Lars Henrik Bøhler.
- Kommunen fikk noe høyere frie inntekter (skatt og rammetilskudd) enn budsjettert. Vi har
også fått økte statlige tilskudd og pensjonskostnadene ble lavere enn forutsatt.
Finansutgiftene ble også lavere enn beregnet. Samtidig leverte kommunen gode kommunale
tjenester uten å overskride driftsrammen.

Fortsatt utfordringer også inn i Nordre Follo kommune 
Til tross for et positivt resultat i 2018, er kommunens økonomiske situasjon fortsatt krevende. 
- Vi forventer at antall innbyggere øker, og prognosene viser at andelen over 80 år vil øke
mest. Dette gir blant annet utfordringer for kapasiteten i omsorgstjenestene, barnehager og
skoler. Kommunen har også planlagt flere store investeringer i årene som kommer og dette
vil binde store utgifter til renter og avdrag, sier Bøhler.

Rådmannen sier det er viktig at Nordre Follo kommune har en langsiktig og bærekraftig 
økonomi fra 2020, så den nye kommunen kan fortsette å levere tilfredsstillende tjenester til 
innbyggerne. Han vil derfor fortsette arbeidet med å effektivisere og modernisere driften, 
sikre effektiv behandling av byggesaker og raske reguleringsprosesser. Rådmannen vil også 
vurdere tjenesteomfang og kvalitet, gjennomføre eiendomssalg og få på plass flere 
rammeavtaler.   

- Det vi gjør for Oppegård kommune i dag gjør vi for Nordre Follo i morgen, sier Lars Henrik
Bøhler.

Videre behandling 
Regnskapet er sendt revisjonen. Det blir behandlet i formannskap og kommunestyre i juni, 
sammen med årsberetningen for 2018.» 

Pressemeldingen kan leses her. 

VURDERING  
Det er ønskelig med en orientering om foreløpig årsregnskap for 2018. 

Årsregnskapet vil komme til ny behandling i kontrollutvalgets møte i mai hvor 
kontrollutvalget vil vedta sin uttalelse til årsregnskapet for 2018.  

Avslutning  
Rådmann har i e-post, datert 18.3.19, bekreftet at en orientering om foreløpig 
årsregnskap vil kunne bli imøtekommet. 

Ås, 21.03.19 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 

https://www.oppegard.kommune.no/godt-regnskapsresultat-i-oppegaard.6192586-430199.html
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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

PS 10/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport -   
  Internkontroll i barnehager i Oppegård kommune 

Saksbehandler: Unni Westli Saksnr.: 17/00333-8 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding på forvaltningsrevisjonsrapport -
Internkontroll i barnehager i Oppegård kommune, til orientering

2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i forbindelse med
kommunesammenslåingen til Nordre Follo kommune.

Avgjørelsesmyndighet: 
Oppegård kommunestyre 

Vedlegg: 
Rådmannens tilbakemelding til kontrollutvalget etter forvaltningsrevisjon av 
internkontroll i barnehager 

Vedtak i saken sendes til: 
Oppegård kommunestyre 

SAKSUTREDNING 
Oppegård kommunestyre vedtok den 12.02.18 i sak 16/2018 sak fra 
kontrollutvalget 23/17 – Forvaltningsrevisjon av internkontroll i barnehager i 
Oppegård kommune, følgende:  

Kommunestyret slutter seg til revisjonens anbefalinger og ber rådmannen følge opp 
anbefalingene og melde tilbake om resultatet av oppfølgingen til kontrollutvalget innen 12 

måneder. 

Revisjonens anbefalinger: 
I forvaltningsrevisjonsrapport fra Deloitte AS – Internkontroll i barnehager, datert 
november 2017 anbefalte revisjonen Oppegård kommune å vurdere å iverksette 
følgende tiltak:  

1. Opprette felles retningslinjer for hvordan internkontroll skal utøves i barnehager i
kommunen.

2. Opprette felles rutiner, maler og verktøy, for gjennomføring og oppfølging av
risikovurderinger i kommunale barnehager knyttet til fare for svikt, feil eller mangler i
barnehagenes tilbud.
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3. Kartlegge om det kan være behov for å utarbeide felles rutiner på viktige områder knyttet 
til internkontroll i barnehager. 

4. Sette i verk tiltak for å sikre at system for å melde og følge opp avvik blir systematisk i 
hele organisasjonen og under dette: 

a. Etablere rutiner for hvilke type hendelser som skal meldes avvik om 
b. Bruke avvikssystemet til aggregering og analyser av avvik på overordnet nivå for 

å kunne benytte funnene i forbedringsarbeid.  
5. Sikre at rapportering og styringsdialog på barnehageområdet i større grad omfatter 

tjenesterelaterte mål, kontrollaktiviteter og internkontroll. 
6. Sette i verk tiltak for å gjennomgå hvilke rutiner kommunen forventer at barnehagene har 

for å sikre etterlevelse av internkontroll i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 
skoler, og foreta nærmere undersøkelser av hvilke grad slike rutiner er etablert.  

7. Etablere systemer for ledelsens gjennomgang og oppfølging av barnehagenes 
internkontroll.  

8. Etablere systemer som sikrer at kommunen som lokal barnehagemyndighet utarbeider 
en risikobasert oppfølging av barnehagene, og systematisk gjennomfører tilsyn og 
veiledning for å påse regelverksetterlevelse i barnehagene.  

9. Etablere rutiner for evaluering av at samhandlingsfora mellom barneverntjenesten og 
barnehagene fungerer etter intensjonen.  

 
Rådmannens tilbakemelding: 
Tilbakemeldingen fra rådmannen er gitt i brev datert 18.12.18.  Brevet fra rådmannen 
følger vedlagt. 
 
Rådmannen har i sitt brev vist til at etablering av system for internkontroll nå omfatter 
to kommuner som skal bli en ny kommune. Harmonisering av systemer for begge 
kommunene er påbegynt i 2018, fortsetter gjennom 2019 og etter etableringen av 
Nordre Follo 01.01.2020. 
 
Rådmannen har forøvrig gitt tilbakemelding under hvert av punktene i revisjonenes 
anbefalinger.   
 
Sekretariatets anbefalinger: 
Sekretariatet er av den oppfatning at rådmannen har iverksatt tiltak for å 
imøtekomme revisjonens anbefalinger.  
 
Sekretariatet er av den formening at det bør skje en videre oppfølging 
harmoniseringen av systemer for de to kommunene som skal slåes sammen til 
Nordre Follo.  
 
Avslutning 
Rådmannen eller den han bemyndiger bes møte i kontrollutvalget for å kunne svare 
på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer 
 
 
Ås, 21.03.19 
 
 
Unni Westli /s./ 
Rådgiver 
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Rådmannens tilbakemelding til kontrollutvalget etter forvaltningsrevisjon av 
internkontroll i barnehager i Oppegård kommune 
  
Det henvises til rapport fra Deloitte AS datert november 2017 vedrørende 
Forvaltningsrevisjon av internkontroll i barnehager i Oppegård kommune. 
 
Deloitte AS anbefaler at Oppegård kommune iverksetter følgende tiltak:  
 

1. Opprette felles retningslinjer for hvordan internkontroll skal utøves i barnehager i 

kommunen.  

2. Opprette felles rutiner, maler og verktøy for gjennomføring og oppfølging av 

risikovurderinger i kommunale barnehager knyttet til fare for svikt, feil eller 

mangler i barnehagens tilbud.  

3. Kartlegge om det kan være behov for å utarbeide felles rutiner på viktige områder 

knyttet til internkontroll i barnehager. 

4. Sette i verk tiltak for å sikre at system for å melde og følge opp avvik blir 

systematisk i hele organisasjonen og under dette:  

a. Etablere rutiner for hvilke type hendelser som skal meldes avvik om. 

b. Bruke avvikssystemet til aggregering og analyser av avvik på overordnet nivå 

for å kunne benytte funnene i forbedringsarbeid. 

5. Sikre at rapportering og styringsdialog på barnehageområdet i større grad omfatter 

tjenesterelaterte mål, kontrollaktiviteter og internkontroll. 

6. Sette i verk tiltak for å gjennomgå hvilke rutiner kommunen forventer at 

barnehagene har for å sikre etterlevelse av internkontroll i forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler, og foreta nærmere undersøkelser av hvilken grad 

slike rutiner er etablert. 

7. Etablere systemer for ledelsens gjennomgang og oppfølging av barnehagenes 

internkontroll. 



10/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i barnehager i Oppegård kommune - 17/00333-8 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i barnehager i Oppegård kommune : Rådmannens tilbakemelding til kontrollutvalget etter forvaltningsrevisjon av internkontroll i barnehager

8. Etablere systemer som sikret at kommunen som lokal barnehagemyndighet 

utarbeider en risikobasert oppfølging av barnehagene, og systematisk 

gjennomfører tilsyn og veiledning for å påse regelverksetterlevelse i barnehagene. 

9. Etablere rutiner for evaluering av at samhandlingsfora mellom barneverntjenesten 

og barnehagene fungerer etter intensjonen. 

Rådmannen vil med dette informere om vurderinger og tiltak som er gjort i Oppegård 
kommune i etterkant av Deloitte AS sin rapport. En viktig opplysning i svarene til rapporten 
er at etablering av system for internkontroll nå omhandler to kommuner som skal bli en ny 
kommune. Harmonisering av systemer for begge kommunene er påbegynt i 2018, 
fortsetter gjennom 2019 og etter oppstart av Nordre Follo 1.1.2020.  
 
 
Punkt 1.  
 
Kvalitetslosen er valgt som felles plattform for arbeidet med internkontroll, rutiner og 
prosedyrer i barnehagene i Oppegård. Barnehagemyndigheten har samlet rutiner, 
prosedyrer, rollebeskrivelser, samarbeidsavtaler og handlingsplaner for barnehagene, 
kvalitetssikret og opprettet nye. Disse er lagt inn i kvalitetslosen slik at barnehagene har 
felles retningslinjer og rutiner for hvordan internkontroll utøves i hver enkelt virksomhet.  
Det er etablert en superbruker hos barnehagemyndigheten for å administrere og 
kvalitetssikre systemet, samt drive opplæring av barnehagenes ansatte. 
 
Det er opprettet en arbeidsgruppe med virksomhetsledere og barnehagemyndigheten fra 
Oppegård, som i harmoniseringen mot Nordre Follo ble utvidet med representanter fra Ski 
kommune. Hensikten med dette er å utvikle et felles kvalitetssystem for Nordre Follo.   
 
 
Punkt 2 
 
I kvalitetslosen tar barnehagene i bruk en modul med risikoanalyseverktøy.  
Dette verktøyet (ROS analyse) er et utgangspunkt for mer systematisk bruk av 
risikoanalyse. Implementering og opplæring av denne modulen/verktøyet er planlagt 
første halvår 2019. Det er gjennomført opplæring for alle virksomheter om hvordan man 
skal melde avvik i kvalitetslosen høst 2018. Dette arbeidet fortsetter i 2019. Sammen med 
nye rutiner for å melde avvik i Kvalitetslosen, vil dette ivareta de kommunale 
barnehagenes behov for gjennomføring og oppfølging av risikovurderinger knyttet til fare 
for svikt, feil eller mangler i barnehagens tilbud.  
 
 
Punkt 3 
 

Barnehagene har samordnet rutiner på viktige områder for internkontroll som er lagt inn i 
kvalitetslosen. Barnehagene har revidert handlingsplan for akutte hendelser november 
2017. Jf. også punkt 1. 
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Punkt 4 
 
Superbruker i Kvalitetslosen gjennomførte opplæring i løpet av høsten 2018 og fortsetter 
opplæring våren 2019. Alle ansatte i virksomhetene/barnehagene får opplæring i å melde 
og behandle avvik i Kvalitetslosen. Egen opplæring for verneombud i hvordan de skal lese 
og følge opp avvik er gjennomført januar 2019. Barnehagene har ett overlappende ansvar 
med eiendom om avvik, derfor er det gjennomført ett samarbeidsmøte med virksomheten 
UTE om oppfølgingen av disse. Dette samarbeidet fortsetter i 2019 og følges opp jevnlig av 
barnehagemyndigheten.  Tiltak for å sikre system for avvik og systematikk i Nordre Follo er 
lagt til Personvernombudet og ny virksomhet Utvikling og forvaltning. Etablering og 
harmonisering av systemene vil ferdigstilles i løpet av 2020. 
 
Punkt 4a 
 
Barnehagene har definert hvilke type hendelser som skal meldes som avvik og etablert 
dette som rutine i kvalitetslosen. I harmoniseringen mot Nordre Follo vil det utarbeides 
administrativ prosedyre for avvikshåndtering som gjelder for hele kommunen.   
 
Punkt 4b 
 
Statistikker og rapporter om avvik generes fra Kvalitetslosen. Rapportene fra kvalitetslosen 
vil brukes til videreutvikling av organisering, system, rutiner og prosedyrer i virksomheten. 
jf pkt 7. 
 
 
Punkt 5 
 
Styringsdialogen mellom rådmannen, kommunalsjef, virksomhetsledere, arbeidsgruppen 
og de øvrige ansatte skal skape en systematikk på å følge opp målsettinger og 
kontrollaktiviteter. Kommunens administrative system, Corporater, ivaretar systematikk og 
oppfølging av tjenesterelaterte mål for aktivitetene. Avvik og kontroll for internkontroll vil 
foreløpig følges opp i kvalitetslosen og administrativt ledernettverk for barnehage, da 
overordnet styringsdialog for Nordre Follo ikke er valgt pr. dags dato. 
 
 
Punkt 6 
 
Felles systemer og rutiner for etterlevelse av forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehagene er lagt inn i kvalitetslosen og det forventes at alle virksomhetene følger disse. 
Det er laget en oversikt over rutiner det forventes at barnehagene har og skal følge. Tilsyn 
etter forskrift om miljørettet helsevern er i Oppegård kommune organisert under enhet for 
miljørettet helsevern i avdeling samfunnsutvikling.  Etterlevelse og nærmere undersøkelser 
om i hvilken grad slike rutiner er etablert i barnehagene er planlagt for 2019 og arbeidet 
harmoniseres inn mot Nordre Follo 2020.  
 
 

Punkt 7 
 
Alle dokumenter i Kvalitetslosen revideres innen en satt tidsfrist/årlig. Kvalitetslosen sikrer 
dokumentasjon på at rutiner er gjennomgått av virksomhetsledere ved å aktivere funksjon 
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leseliste for dokumenter/prosedyrer. Ledelsens gjennomgang og oppfølging vil skje 
kvartalsvis via rapporter fra kvalitetslosen, ledersamtaler og i ledernettverk.  
 
 
Punkt 8 
 

System for risikobasert oppfølging av barnehagene skjer gjennom kvalitetslosens verktøy jf 
punkt 2. Arbeidet med å utarbeide administrative retningslinjer for systematisk tilsyn av 
barnehager og skoler etter barnehageloven og internkontroll er igangsatt. Dette har tatt 
noe lengre tid enn forventet da det er to kommuner med ulike utgangspunkt som 
sammenslås og harmoniseres. Plan for gjennomføring av tilsyn er å utføre regelmessig 
tilsyn i noen virksomheter hvert år. Dette er en modell som skal utvikles i harmoniseringen 
og arbeid som vil pågå gjennom 2019. Fra 1.1.2020 er denne oppgaven tillagt virksomhet 
for Utvikling og forvaltning i Nordre Follo. Tilsyn og veiledning knyttes opp mot bestemte 
tema i lovverket og gjennomføres for både private og kommunale barnehager.  
 
 
Punkt 9 
 

Barnehagene har en samarbeidsavtale, «Samarbeid barnehage – barnevernstjenesten», 
mellom de kommunale barnehagene og barnevernstjenesten i Oppegård kommune. Det 
gjennomføres faste møter en gang per år med barnevernstjenesten og virksomhetslederne 
ute i barnehagene i hvert distrikt. Innholdet for disse møtene er drøfting av case/utveksling 
av kompetanse mellom barnevern og barnehagene. Evaluering av samarbeidet er innført 
som sak på agendaen i disse samarbeidsmøtene og gjennomføres årlig.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Lars Henrik Bøhler 
rådmann 

  

 
 

Sten Tore Svennes 
kommunalsjef 

   
    
Dokumentet er godkjent elektronisk 
 
 
 
Kopi til:  
 
 
Vedlegg: 0 
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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

PS 11/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
  Ernæringsarbeid i tjenester til eldre i Oppegård kommune 

Saksbehandler: Unni Westli Saksnr.: 17/00359-12 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding på forvaltningsrevisjonsrapport -
Ernæringsarbeid i tjenester til eldre i Oppegård kommune, til orientering.

2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp tilbakemeldingen med en orientering
om påbegynte tiltak er videreført, resultater av dette arbeidet, samt om planlagte
tiltak er iverksatt.

3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen
utgangen av 2019.

Avgjørelsesmyndighet: 
Oppegård kommunestyre 

Vedlegg: 
Tilbakemelding til Kontrollutvalget på forvaltningsrapport Ernæringsarbeid i tjenester 
til eldre 

Vedtak i saken sendes til: 
Oppegård kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
Oppegård kommunestyre fattet i møte 10.12.18 i sak 77/18 Sak fra kontrollutvalget 
sak 23/18: Forvaltningsrapport – Ernæringsarbeid i tjenester til eldre i 
Oppegård kommune følgende vedtak: 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Ernæringsarbeid i tjenester til eldre i
Oppegård kommune, til orientering

2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger slik de framkommer på s 52, og ber
rådmannen følge opp disse.

3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om
oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder.

Revisjonenes anbefalinger: 
I forvaltningsrevisjonsrapport fra Deloitte AS – Ernæringsarbeid i tjenester til eldre, 
datert november 2018, anbefaler revisjonen Oppegård kommune å iverksette 
følgende tiltak: 

1. Utarbeide eksplisitte målsettinger for arbeidet med ernæring i tjenester til kommunenes
eldre.



11/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Ernæringsarbeid i tjenester til eldre i Oppegård kommune - 17/00359-12 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Ernæringsarbeid i tjenester til eldre i Oppegård kommune : Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Ernæringsarbeid i tjenester til eldre i Oppegård kommune

 Side 2 av 2 

2. Sikre at etablerte rutiner for kartlegging og oppfølging av ernæringsutfordringer gjøres 
tilstrekkelig kjent blant de ansatte, både ved sykehjem og hjemmetjenesten.  

3. Sikre tilgang til nødvendig informasjon for å kunne etterprøve næringsinnhold i middag 
som blir levert fra middagsleverandøren.  

4. Sikre at prosedyrer for håndtering av mat blir gjort tilstrekkelig kjent blant de ansatte. 
5. Sikre at avvik knyttet til etterlevelse av prosedyrer i IK mathåndbok blir registrert, at 

avvikene blir behandlet, og at det blir iverksatt tiltak for å forhindre at tilsvarende avvik 
oppstår på nytt.  

6. Sikre tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene om ernæring til å kunne håndheve krav i 
regelverket knyttet til å tilfredsstille pasienters grunnleggende behov. Herunder: 

a. Sikrer oversikt over den samlede kompetansen i tjenestene, samt hvor i tjenesten 
det er behov for å videreutvikle og bygge på kompetansen.  

b. Sikrer at alle ansatte gjennomfører planlagte opplæringstiltak.  
7. Videreutvikle system og rutiner for systematisk innhentning av tilbakemeldinger fra 

brukere, beboere og pårørende vedrørende ernæring og måltider, samt bistand og 
tilrettelegging i forbindelse med dette.  

 
Rådmannens tilbakemelding 
Tilbakemelding fra rådmannen er gitt i brev av 04.02.19.  Brevet fra rådmannen 
følger vedlagt.  
 
Rådmannen har i sitt brev gitt tilbakemelding under hvert av punktene i revisjonens 
anbefalinger. Rådmannens brev avsluttes med følgende kommentar: 
 
«Som det går frem av kommentarene ser kommunen de samme behovene for forbedring og 
styrking av de områdene forvaltningsrevisjonen påpeker. Noe av arbeidet er allerede 
igangsatt, og andre er planlagt gjennomført i løpet av 2019. Anbefalingene vil bli tatt med inn 
i kommunens og Nordre Follos videre arbeid innen kvalitet, internkontroll og 
kompetanseutvikling.» 

 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den oppfatning at rådmannen gjennom sitt brev har svart opp 
under anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten. Rådmannen viser til at en del 
av arbeidet med forbedring og styrking av tjenestene som påpekt er igangsatt, mens 
andre er planlagt gjennomført i 2019.  
 
Sekretariatet er av den formening at rådmannen bør gi en oppfølgende 
tilbakemelding mot slutten av 2019, med en redegjørelse for om det påbegynte 
arbeidet er videreført, resultater av dette arbeidet, samt om planlagte tiltak er 
iverksatt.  
 
Avslutning 
Rådmannen eller den han bemyndiger, bes møte i kontrollutvalget for å kunne svare 
på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.  
 
 
Ås, 21.03.19   
 
 
Unni Westli /s./ 
Rådgiver 
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Forvaltningsrevisjonsrapport Ernæringsarbeid i tjenester til eldre i Oppegård kommune - 
tilbakemelding på oppfølging av rapportens anbefalinger 
 
Forvaltningsrevisjonsrapport Ernæringsarbeid i tjenester til eldre i Oppegård Kommune ble 
behandlet i kommunestyret 10. desember 2018. Der ble følgende vedtak fattet: 
 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Ernæringsarbeid i tjenester til eldre i 
Oppegård kommune, til orientering.  

2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger slik de fremkommer i rapporten på side 
52, og ber rådmann følge opp disse.  

3. Kommunestyret ber rådmann gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om oppfølging 
av anbefalingene innen 6 måneder 
 

Rådmannen vil med dette brevet gi kontrollutvalget tilbakemelding på hvilket arbeid som er utført 
og som pågår for å følge opp anbefalingene i rapporten. 
 
Rapporten avdekker ingen avvik, og viser at kommunen har etablert gode og hensiktsmessige 
rutiner innen området som gir en god og forsvarlig standard. Oppfølging og implementering av 
rutiner og kunnskap er en kontinuerlig prosess og viktig for å redusere fare for avvik.  
Forvaltningsrapporten gir anbefalinger for videre styrking av dette arbeidet i 7 punkter.  
 
Punkt 1. Oppegård kommune utarbeider eksplisitte målsetninger for arbeidet med ernæring i 
tjenester til kommunens eldre.  
Oppegård kommune har tatt utgangpunkt i de nasjonale anbefalingene og føringene for arbeid 
med ernæring i tjenester til kommunens eldre. Målsettingen er at alle pasienter som er 
underernært/ står i fare for å utvikle underernæring, blir identifisert og får målrettet oppfølging/ 
behandling.  
 
Oppegård kommune har ikke utarbeidet en egen ernæringsplan, men i Helse, sosial, pleie og 
omsorgstjenestenes Tilstandsrapport 2017, prioriterte områder mot 2020, er ernæring omtalt i 
eget kapittel der det beskrives at de nasjonale retningslinjene skal følges og at det er utarbeidet 
egne rutiner med mål om å oppdage og sette i verk tiltak ved risiko- og underernæring. Dette 
følges opp av fagteam og fagsykepleiere. Etter forvaltningsrevisjonens kartlegging er prosedyre for 
ernæringskartlegging oppdatert til å omhandle alle pasienter innlagt i sykehjem og personer 
innskrevet i hjemmesykepleien. Det er i tillegg utarbeidet et nytt flytdiagram for 
ernæringskartlegging. Både prosedyre og flytdiagram er utarbeidet basert på anbefalinger i 
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Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. Prosedyren gir 
tydelige og målbare mål, og det er mulighet for å ta ut statistikk på hvor godt denne følges opp. 
Kommunen mener derfor at anbefalingene i revisjonens punkt 1 er ivaretatt.  
 
Punkt 2. Oppegård kommune sikrer at etablerte rutiner for kartlegging og oppfølging av 
ernæringsutfordringer gjøres tilstrekkelig kjent blant de ansatte, både ved sykehjem og i 
hjemmetjenesten.  
Oppegård kommune ser at fokuset her må økes og det må iverksettes konkrete tiltak for å bedre 
kjennskapen til rutinene. Det er iverksatt felles undervisningsprogram for alle i tjenesteområdene 
og alle ansatte får undervisning fra ernæringsfysiolog sammen med virksomhetens fagsykepleier i 
ny prosedyre for ernæringskartlegging, samt flytdiagram.  
 
Det vil gjennomføres undervisning med oppfølging av ernæringskartlegging  i alle virksomheter i 
februar 2019. Det er besluttet i fagsykepleiermøte at ernæring skal brukes som eksempel ved 
undervisning i Gerica og tiltaksplan slik at dette blir et tema som skal diskuteres jevnlig i 
avdelingene. Vi ser allerede at betraktelig flere pasienter har blitt ernæringskartlagt etter høstens 
ernæringsfokus.  
 
De nye prosedyrene og flytdiagrammene er blitt lagt på alle ansattes leselister i Compilo. Når de er 
lest og kvittert ut, kan avdelingsledere følge opp om dette er blitt gjennomført. I tillegg til 
undervisning i forbindelse med rutiner, benyttes også nanolæring som sendes ut til alle ansatte 
årlig.  
 
Punkt 3: Sikrer tilgang til nødvendig informasjon for å kunne etterprøve næringsinnhold i middag 
som blir levert fra middagsleverandøren.  
Forvaltningsrevisjonen avdekker at det ikke alltid er lagt ved nødvendig informasjon for å kunne 
etterprøve næringsinnhold i middag som blir levert fra middagsleverandøren. Det er ivaretatt i 
avtalen mellom kommune og leverandør, og det er vårt ansvar å etterspørre dette når de ikke er 
sendt med. Det har vært dialog med leverandør og blitt etablert en egen rutine for å ivareta dette.  
 
Kommunen skal utarbeide nytt anbud i 2019 og kommunen vil ha som mål å innta en tydeligere 
rolle som kravstiller i anbud innen matlevering. Foruten innholdsdeklarasjoner og næringsinnhold, 
skal bilder og tilberedningsinformasjon følger meny.  
 
Punkt 4: Oppegård kommune sikrer at prosedyrer for håndtering av mat blir gjort tilstrekkelig 
kjent blant de ansatte.  
Oppegård kommune ser at det må jobbes videre for at prosedyrer for håndtering av mat blir mer 
kjent blant de ansatte. Bytte av personale, deltidsstillinger etc. vanskeliggjør at rutiner setter seg. 
Rutinene ligger tilgjengelig for de ansatte i kommunens kvalitetssystem, og vi ser behov for å styrke 
undervisningen i både bruk av kvalitetssystemet og de aktuelle rutinene. Ernærings- og IK-mat 
prosedyrer er blitt lagt inn i Pleie og omsorgs opplæringsplan for 2019. 
 
Punkt 5: Oppegård kommune sikrer at avvik knyttet til etterlevelse av prosedyrer i IK mat-
håndbok blir registrert, at avvikene blir behandlet, og at det blir iverksatt tiltak for å forhindre at 
tilsvarende avvik oppstår på nytt.  
Oppegård kommune ser at dette må følges opp. De ansatte blir opplyst ved undervisning at de må 
skrive avvik hvis det er noe med maten som ikke holder kravene. Det ble gjennomført undervisning 
i avviksregistrering høsten 2018, og dette er jevnlig tema for internundervisning og internkontroll.  
 
Punkt 6: Oppegård kommune sikrer tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene om ernæring til å 
kunne håndtere krav i regelverk knyttet til å tilfredsstille pasienters grunnleggende behov. 
Herunder:  
a. Sikrer oversikt over den samlede kompetansen i tjenestene, samt hvor i tjenesten det er behov 
for å videreutvikle og bygge på kompetansen.  
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b. Sikrer at alle ansatte gjennomfører planlagte opplæringstiltak.  
 
Dette er viktige områder for å minske risiko for at rutiner ikke blir fulgt. En høy andel av de faste 
ansatte har helsefaglig utdanning og det medfører at risikoen er lavere enn om det har vært høyere 
andel ufaglærte arbeidstakere. Kartlegging av kompetanse gjøres i dag ved hjelp av 
egenrapportering og det er derfor, per i dag, ikke en samlet sikker oversikt over hva som mangler 
av kompetanse. Det er fra Oppegård initiert et samarbeid med hele Follo om 
kompetansekartlegging som også inkluderer ernæringskompetanse.  
 
Kommunen har undervisningstilbud innen ernæring og ernæringsutfordringer hos eldre for de 
ansatte men ser at det ikke treffer alle. Gjennom felles undervisning, individuell oppfølging, fokus 
på dokumentasjon, og lederforankring er det stort fokus på at de ansatte skal gjennomføre 
opplæringstiltakene. Det vil settes opp mer obligatorisk undervisning på arbeidssted i arbeidstiden. 
Det vil benyttes et e-læringsprogram som en del av obligatorisk basiskompetanse for alle ansatte. 
Dette gjøres pr i dag innen legemiddelhåndtering og skal utvides til å gjelde ernæring. 
 
Ernæringsfysiolog er en viktig bidragsyter i utarbeidelse av undervisning og i å utarbeide 
målrettede tiltak for enkeltpasienter. For å sikre at ansatte gjennomfører planlagte 
opplæringstiltak holdes det oversikt over hvem som deltar i undervisning.  
 
7. Oppegård kommune videreutvikler system og rutiner for systematisk innhenting av 
tilbakemeldinger fra brukere, beboere og pårørende vedrørende ernæring og måltider, samt 
bistand og tilrettelegging i forbindelse med dette.  
I hjemmetjenesten er ernæring og måltider er tema under kartleggingssamtaler foretatt ved 
innkomst, etter 4 uker og deretter hver 6. mnd. Fokus under samtalene er hva er viktig for deg? 
Der det er behov kontaktes pårørende. Denne systematikken og fokuset på hva er viktig for deg 
benyttes også i sykehjemmene. Tett dialog og oppfølging av den enkelte og dens pårørende vil 
videreføres. I tillegg vil det i arbeidet med etablering av Nordre Follo kommune ses på andre 
systematiske områder for innbyggerdialog, der ernærings og måltider kan være et aktuelt tema.  
 
 
Som det går frem av kommentarene ser kommunen de samme behovene for forbedring og styrking 
av de områdene forvaltningsrevisjonen påpeker. Noe av arbeidet er allerede igangsatt, og andre er 
planlagt gjennomført i løpet av 2019. Anbefalingene vil bli tatt med inn i kommunens og Nordre 
Follos videre arbeid innen kvalitet, internkontroll og kompetanseutvikling.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Lars Henrik Bøhler 
rådmann 

  

 
 

Else Karin Myhrene 
Kommunalsjef 

   
    
Dokumentet er godkjent elektronisk 
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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

PS 12/19 Kontrollutvalgets rutiner ved statlig tilsyn 

Saksbehandler: Unni Westli Saksnr.: 19/00067-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 
Bakgrunn for saken 

Gjeldende rett: 
Kommuneloven § 60 e første ledd lyder: 
«Fylkesmannen samordner praktiske sider og bruk av reaksjoner ved statlig tilsyn 
rettet mot kommunen.» 

Dette innebærer både samordning av tilsynsvirksomheten til fylkesmannen og andre 
statlige tilsynsmyndigheter, samt samordning mot kontrollvirksomheten kommunene 
selv driver (kommunal egenkontroll). Hensikten med samordningen er at 
tilsynsvirksomheten skal være rasjonell, effektiv og fremme læring hos kommunene. 

Drøftingspunkter 
Kontrollutvalgsboken kap 10 omhandler det statlige tilsynet med kommunene. Det er 
fylkesmannens ansvar å sørge for samordning av statlig og kommunalt tilsyn, men 
det påhviler også kontrollutvalget et ansvar for å sørge for en god samkjøring. Det er 
foreslått at kontrollutvalget drøfter egne rutiner i forhold til samordning av utvalgets 
kontrollvirksomhet med statlig tilsynsvirksomhet, med utgangspunkt i følgende 
punkter. 

- Hvordan holder kontrollutvalget seg orientert om fylkesmannens
klagesaksbehandling og lovlighetskontroll.

- Har kontrollutvalget oversikt over fylkesmannens planlagte og gjennomførte
tilsyn.

- Kan det innarbeides en fast rutine for oppfølging av gjennomførte tilsyn.
- Har vi rutiner for samordning og planlegging av kontrollarbeidet.

Til strekpunkt to bemerkes at Fylkesmannen hvert år utarbeider et dokument med 
plan over planlagte tilsyn.  Denne planen legges fram for kontrollutvalget og ligger 
tilgjengelig på Fylkesmannens nettside. 
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Ny kommunelov 
Ny kommunelov § 30-7 Samordning mellom statlig tilsynsvirksomhet og 

kommuner eller fylkeskommuner lyder: 

Fylkesmannen skal drøfte med kommunene og fylkeskommunene prioritering og 
gjennomføring av planlagte tilsyn. 

Statlige tilsynsmyndigheter skal i sin planlegging, prioritering og gjennomføring av tilsyn ta 
hensyn til det samlete statlige tilsynet med den enkelte kommunen eller fylkeskommunen og 
til relevante forvaltningsrevisjonsrapporter. Tilsynsmyndighetene skal vurdere å utsette eller 
å ikke gjennomføre tilsyn hvis kommunen eller fylkeskommunen nylig har gjennomført en 
kontroll med det samme temaet. 

Før det eventuelt vedtas pålegg om retting eller andre reaksjoner med vesentlige virkninger 
for kommunen eller fylkeskommunen, skal tilsynsmyndigheten ha dialog med kommunen 
eller fylkeskommunen om slike pålegg eller reaksjoner og om kommunens eller 
fylkeskommunens oppfølging. Kommunen eller fylkeskommunen plikter å delta i dialogen. 

 
Denne bestemmelsen trer i kraft ved konstituerende kommunestyremøte etter valget 
høsten 2019.   
 
I stortingsproposisjon 46 L (2017-2018) om Lov om kommuner og fylkeskommuner er 
følgende kommentar gitt til § 30-7: 
 

§ 30-7 regulerer forholdet mellom kommunene og tilsynsmyndighetene. 

Første og andre ledd er nye bestemmelser, mens tredje ledd er en videreføring av § 60 d 

tredje ledd. 

Første ledd gir fylkesmannen en plikt til å ha en dialog med kommunene og fylkeskommunen 

om prioritering og gjennomføring av planlagte tilsyn. Med planlagte tilsyn menes her både 

tilsyn som omtalt i spesialmerknad til § 30-6, og tilsyn som ikke er gjennomført, men som er 

aktuelle eller under planlegging. 

Andre ledd gir alle statlige tilsynsmyndigheter en plikt til å ta hensyn til det samlete statlige 

tilsyn med den enkelte kommune eller fylkeskommunen, og til relevante 

forvaltningsrevisjonsrapporter i kommunene eller fylkeskommunen i sin planlegging, 

prioritering og gjennomføring av tilsyn. Bestemmelsen gir tilsynsmyndigheten en plikt til å 

gjøre seg kjent med tilsynsbelastningen og kommunens planer for forvaltningsrevisjoner. 

Dette samsvarer med den plikten som fylkesmannen har til å formidle sin vurdering av 

situasjonen i kommunen med tilsynsmyndighetene. Andre kilder som tilsynsmyndighetene 

kan benytte er for eksempel kommunestyrets vedtatte plan for forvaltningsrevisjon og 

kommunedirektørens årlige rapportering til kommunestyret om internkontroll og resultater fra 

statlig tilsyn, jf. lovforslaget § 25-2. Med relevante forvaltningsrevisjonsrapporter menes 

rapporter som vurderer samme eller tilgrensende tema som det tema som vurderes fra 

tilsynsmyndigheten. 
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Tilsynsmyndighetene skal ta hensyn til både det samlete statlige tilsynet, og til relevante 

forvaltningsrevisjonsrapporter. At det skal tas hensyn betyr at tilsynsmyndigheten skal 

tilpasse og justere sine tilsynsaktiviteter slik at enkeltkommuner ikke får for mange tilsyn. Når 

tilsynsmyndighetene velger ut sine tilsynstema og tilsynsobjekter basert på vurderinger av 

risiko og vesentlighet, kan det bety at kommuner som har utfordringer innenfor en sektor 

også kan ha utfordringer på tilgrensende sektorer. Plikten til å ta hensyn til det samlete 

statlige tilsynet innebærer at tilsynsmyndigheten må vurdere risiko, vesentlighet og 

konsekvenser for flere sektorer enn det konkrete tilsynstemaet som er aktuelt. 

Dersom kommunen planlegger eller har gjennomført forvaltningsrevisjoner innenfor samme 

tema som tilsynsmyndigheten vurderer å gjennomføre tilsyn med, skal tilsynsmyndighetene 

vurdere å utsette eller ikke å gjennomføre tilsyn. Dette innebærer at tilsynsmyndighetene 

ikke skal prioritere et tilsyn med det samme tema som en planlagt eller nylig gjennomført 

forvaltningsrevisjon, med mindre det foreligger særlige grunner. Dette følger også av at valg 

av tilsynstema og tilsynsobjekt baseres på vurderinger av risiko og vesentlighet. 

Tredje ledd er en videreføring av § 60 d tredje ledd om at tilsynsmyndigheten skal ha dialog 

med kommunen før pålegg eller andre reaksjoner, herunder sanksjoner, med vesentlige 

virkningen for kommunen vedtas. Hva slags dialog det skal være, må vurderes og tilpasses 

konkret. Kommunen og fylkeskommunen plikter å delta i dialogen. 

 
 
Avslutning 
Saken legges fram til kontrollutvalget for drøftelser.  
  
 
 
Ås, 21.03.19 
 
 
 
Unni Westli /s./ 
Rådgiver  
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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

PS 13/19 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00018-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Saksprotokoll - Sak fra Kontrollutvalget - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 
PPT i skole og barnehage, Saksprotokoll - Sak fra Kontrollutvalget - 
Forvaltningsrevisjonsrapport psykososialt skolemiljø, Protokoll Oppegård KU 240119, 
Status etablering av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS, Saksprotokoll - 
Sekretariatsordning for kontrollutvalget i Nordre Follo kommune, Kontrollrapport 2018 
vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Oppegård kommune, Møteoversikt 
repskapsmøter IKSene - våren 2019, Program FKT Fagkonferanse og årsmøte 2019, 
Aktivitetsplan Oppegård KU 240119 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

RS 05/19 Sak fra Kontrollutvalget - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport, PPT i 
skole og barnehage, saksprotokoll KST sak 4/19 (vedlagt) 

RS 06/19 Sak fra Kontrollutvalget - Forvaltningsrevisjonsrapport, psykososialt 
skolemiljø, saksprotokoll KST sak 5/19 (vedlagt) 

Orienteringssaker (OS): 

OS 06/19 Protokoll Oppegård KU 24.01.19 (vedlagt) 
OS 07/19 Status etablering av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS (vedlagt) 
OS 08/19 Sekretariatsordning for kontrollutvalget i Nordre Follo kommune, 

saksprotokoll fellesnemnda Nordre Follo sak 10/19 (vedlagt) 
OS 09/19 Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Oppegård 

kommune (vedlagt) 
OS 10/19 Møteoversikt repskapsmøter IKSene - våren 2019 (vedlagt) 
OS 11/19 Program FKT Fagkonferanse og årsmøte 2019 (vedlagt) 
OS 12/19 Aktivitetsplan pr 24.01.19 (vedlagt) 

Ås, 21.03.19 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   
Møtedato: 11.02.2019 
Sak: 4/19  

 
Resultat: Innstilling vedtatt 
 
Arkivsak: 19/424-2 
Tittel: Saksprotokoll - Sak fra Kontrollutvalget - Oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapport, PPT i skole og barnehage  
 

Kommunestyrets vedtak 11.02.2019 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 

 

Etter dette lyder Kommunestyrets vedtak slik: 
1. Kommunestyret tar oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten PPT i skole og barnehage i 

Oppegård kommune, til orientering. 
2. Kommunestyret ber rådmann følge opp anbefalingene i forbindelse med 

kommunesammenslåingen til Nordre Follo kommune. 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   
Møtedato: 11.02.2019 
Sak: 5/19  

 
Resultat: Innstilling vedtatt 
 
Arkivsak: 19/425-2 
Tittel: Saksprotokoll - Sak fra Kontrollutvalget - Forvaltningsrevisjonsrapport, 

psykososialt skolemiljø  
 

Kommunestyrets vedtak 11.02.2019 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 

 

Etter dette lyder Kommunestyrets vedtak slik: 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Psykososialt skolemiljø til orientering. 

2. Kommunestyret viser til revisjonenes anbefalinger slik disse fremkommer i rapporten på s. 69, og 

ber rådmannen følge opp disse. 

3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om oppfølging av 

anbefalingene innen 6 måneder.  
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MØTEPROTOKOLL 
 

Oppegård kontrollutvalg 
 
Møtetid: 24.01.2019 kl. 18:00 
Sted: Formannskapssalen, Oppegård rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Stein Martinsen Wik (Ap) leder, Henriette B. Christiansen (H) nestleder, Marit 
Forsberg (SV), Geir Aage Amundsen (H), Leif Aarebrot (H) 
 
Møtende varamedlemmer: 
ingen 
 
Forfall:  
ingen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Lars Henrik Bøhler, rådmann 
 
Fra Deloitte AS møtte: 
Vidar Nesse, partner (under sak 1/19 - 5/19) 
Nina Gunbjørnsen, Senior Manager (under sak 1/19 - 5/19) 
Mia Caroline Bratz, Senior Risk Consultant (under sak 1/19 - 5/19) 
Iver M. Fiksdal, Manager (under sak 1/19 - 5/19) 
 
Fra FIKS møtte: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsjef/daglig leder 
Unni Westli, rådgiver 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
 
 
Møteprotokoll godkjent 24.01.2019 
 
 
 

Stein Martinsen Wik/s./  Henriette B. Christiansen/s./ 
leder  nestleder 
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

1/19 19/00003-2 Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget i Nordre 
Follo kommune 

3 

2/19 17/00358-9 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykososialt skolemiljø i 
Oppegård kommune 

4 

3/19 16/00365-6 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - PPT i skole 
og barnehage i Oppegård kommune 

5 

4/19 18/00133-4 Oppsummering Interimsrevisjon 2018 6 

5/19 18/00163-4 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 - Ny behandling 7 

6/19 19/00027-1 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 8 

7/19 19/00018-1 Referat og orienteringer 9 

Eventuelt 
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Oppegård KU-1/19 
Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget i Nordre Follo 
kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Settesekretariatets innstilling til kontrollutvalget  
 
Kontrollutvalget i Oppegård kommune legger saken fram for fellesnemnda i Nordre 
Follo kommune med følgende innstilling:  
 
1. Fellesnemnda for Nordre Follo kommune ønsker å delta i et interkommunalt 

samarbeid om kontrollutvalgssekretariat.  
2. Fellesnemnda ber prosjektleder gå i dialog med Follo interkommunale sekretariat 

for å videreføre Ski og Oppegård kommuners deltakelse i selskapet. 
 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 24.01.2019: 
Leder innledet. 
 
Kontrollsjef/daglig leder i FIKS Kjell Tore Wirum, orienterte om status for 
samarbeid/fusjon med ett eller flere sekretariat i Akershus og Buskerud. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 24.01.2019: 
 
Settesekretariatets innstilling til kontrollutvalget  
 
Kontrollutvalget i Oppegård kommune legger saken fram for fellesnemnda i Nordre 
Follo kommune med følgende innstilling:  
 
1. Fellesnemnda for Nordre Follo kommune ønsker å delta i et interkommunalt 

samarbeid om kontrollutvalgssekretariat.  
2. Fellesnemnda ber prosjektleder gå i dialog med Follo interkommunale sekretariat 

for å videreføre Ski og Oppegård kommuners deltakelse i selskapet. 
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Oppegård KU-2/19 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykososialt skolemiljø i Oppegård 
kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Psykososialt skolemiljø til 

orientering. 
2. Kommunestyret viser til revisjonenes anbefalinger slik disse fremkommer i 

rapporten på s. 69, og ber rådmannen følge opp disse. 
3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om 

oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder.  
 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 24.01.2019: 
Senior Risk Consultant Mia Caroline Bratz presenterte rapporten og svarte på 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Rådmann Lars Henrik Bøhler supplerte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 24.01.2019: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Psykososialt skolemiljø til 

orientering. 

2. Kommunestyret viser til revisjonenes anbefalinger slik disse fremkommer i 

rapporten på s. 69, og ber rådmannen følge opp disse. 

3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om 

oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder.  
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Oppegård KU-3/19 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - PPT i skole og 
barnehage i Oppegård kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten PPT i skole og 

barnehage i Oppegård kommune, til orientering. 
2. Kommunestyret ber rådmann følge opp anbefalingene i forbindelse med 

kommunesammenslåingen til Nordre Follo kommune. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 24.01.2019: 
Rådmann Lars Henrik Bøhler svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 24.01.2019: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten PPT i skole og 

barnehage i Oppegård kommune, til orientering. 
2. Kommunestyret ber rådmann følge opp anbefalingene i forbindelse med 

kommunesammenslåingen til Nordre Follo kommune. 
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Oppegård KU-4/19 
Oppsummering Interimsrevisjon 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar oppsummering interimsrevisjon 2018, til orientering. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 24.01.2019: 
Senior Manager Nina Gunbjørnsen svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
Partner Vidar Nesse supplerte. 
 
Rådmann Lars Henrik Bøhler kommenterte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 24.01.2019: 
 
Kontrollutvalget tar oppsummering interimsrevisjon 2018, til orientering. 
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Oppegård KU-5/19 
Tema for forvaltningsrevisjon 2019 - Ny behandling 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:  
 
Kommunestyret velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2019:  
 
1) 
2) 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 24.01.2019: 
Leder innledet. 
 
Sekretær orienterte. 
 
Det ble fremmet følgende fellesforslag: 
 
«Kontrollutvalget velger å ikke bestille forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2019. 
Kontrollutvalget ber om en orientering innenfor Barnevernstjenesten i neste møte.» 
 
 
Votering: 
Enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 24.01.2019: 

 
1. Kontrollutvalget velger å ikke bestille forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2019. 
2. Kontrollutvalget ber om en orientering innenfor Barnevernstjenesten i neste møte. 
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Oppegård KU-6/19 
Kontrollutvalgets årsrapport 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering. 
 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 24.01.2019: 
Sekretær orienterte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 24.01.2019: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering. 
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Oppegård KU-7/19 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 24.01.2019: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 24.01.2019: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
Status byggeprosjekt i Oppegård kommune 
Rådmann Lars Henrik Bøhler orienterte. 
 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 20:00 



13/19 Referat og orienteringer - 19/00018-2 Referat og orienteringer : Status etablering av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS

 

FOLLO INTERKOMMUNALE 
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT 
ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY, ÅS 

 
 

Follo Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  
Postboks 195  
1431 Ås 
e-post: FIKS@follofiks.no 

Besøksadresse:  
Skoleveien 3 
1430 ÅS 
nettside: www.follofiks.no 

Telefon: 64 96 20 58  
Telefon:  
Mobil: 92 88 33 92 

 

 
Deltakerkommunene i FIKS 
   
   
 
   

 

  

 
 

 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   18/00191-4 Kjell Tore Wirum 18.03.2019 
    
 
 
Status etablering av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
INNLEDNING 
Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) utreder for tiden sammen 
med Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn (KUBIS) og Romerike 
Kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS IKS) å etablere Viken 
kontrollutvalgssekretariat IKS. Viken kontrollutvalgssekretariat IKS vil kunne bli et 
fremtidsrettet og robust sekretariat med 29 deltakerkommuner i Akershus og 
Buskerud. Hovedkontoret vil bli i Lørenskog, men en ser for seg å videreføre 
avdelingskontor i Drammen og Follo.  
Fellesnemnda i Nordre Follo kommune vil ta stilling til sekretariatsorsdning 19.mars 
2019. 
Fellesnemnda i Viken fylkeskommune vil ta stilling til sekretariatsordning 21.mars 
2019. 
 
 
VURDERING 
Hvorfor skal vi slå oss sammen med andre? Har vi det ikke bra nok alene? 
Kontrollutvalget er viktig for å oppnå en velfungerende egenkontroll i den enkelte 
kommune. En god egenkontroll styrker innbyggernes tillit, og er viktig for å sikre 
effektiv og riktig bruk av ressursene. Sekretariatet er en avgjørende ressurs for at 
kontrollutvalget skal kunne fylle sin tiltenkte rolle i kommunenes egenkontroll. 
Kontrollutvalgenes arbeid har fått økt betydning de siste årene1, noe som også 
påvirker sekretariatets arbeid. Vi mener følgende utfordringer vil være sentrale for 
arbeidet framover: 
 
1. Antall saker og kompleksiteten på sakene i kontrollutvalgene øker 
år for år 
Dette har bl.a. sammenheng med at utvalgene selv har blitt mer proaktive for å følge 
opp sitt mandat. Innbyggernes økte bevissthet om sine rettigheter fører til flere 
henvendelser. Dessuten bidrar utvalgenes økte status i kommunene også til at flere 
saker forelegges kontrollutvalget. 
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2. Økt egenkontroll i ny kommunelov 
Kontrollutvalget vil etter ny kommunelov få nye oppgaver, som for eksempel forenklet 
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen og kontroll med virksomheter som 
utfører oppgaver på vegne av kommunen. Spesielt førstnevnte oppgave vil trolig 
innebære ekstra fokus. 
 
3. Sekretariatene er kunnskapsbaserte virksomheter 
For å kunne rekruttere og holde på dyktige medarbeidere kreves det at de får faglige 
utfordringer og et bedre fagmiljø. Få ansatte gir økt sårbarhet ved sykdom og 
begrenset kompetanse. 
 
4. Flere kommuner konkurranseutsetter revisjonen 
I slike saker er det kontrollutvalget som har innstillingsrett til kommunestyret, og 
saken skal forberedes av kontrollutvalgets sekretariat. Dette gir nye kompetansekrav, 
nye arbeidsoppgaver og flere samarbeidsparter for sekretariatet å forholde seg til. 
 
Fordeler ved fusjon for kontrollutvalgene og eierne av selskapet: 
• Større fagmiljø og bredere kompetansebase gir mulighet til å utvikle tjenesten og 

gi bedre bistand til kontrollutvalgene. 
• Sikre sekretariatets uavhengighet i forhold til revisor og rådmannen. 
• Bedre grunnlag for å takle komplekse saksfelt og økt saksmengde 
• Lettere å takle sykdom og vakanser. 
• Større fleksibilitet til å ta hånd om ekstra oppdrag etter kontrollutvalgets 

bestillinger, og til å ta i bruk kontrollformer som f.eks. høring. 
• Lettere å rekruttere og holde på ønsket arbeidskraft. 
• Større miljø for kontrollutvalgenes erfaringsutveksling og opplæring. 
• Effektivisering ved at det blir mulig å standardisere flere oppgaver og øke graden 

av spesialisering i sekretariatet. 
 
Utfordringer for eier ved fusjon  
Vi har identifisert at det er utfordringer knyttet til eierstyring. I et selskap med mange 
eiere kan det være utfordrende å koordinere eierstyringen. God kommunikasjon 
mellom selskapet og eierkommunene samt gode systemer og rutiner som sikrer 
kommunene tilstrekkelig tid til å forberede selskapets saker i eierkommunenes 
organer kan bidra til å lette dette. Det kan også vurderes om det er ønskelig å 
gjennomføre kun ett ordinært representantskapsmøte pr. år. Vi skal ikke 
undervurdere behovet for eierstyring, men vil påpeke at tjenestens innhold 
bestemmes av kontrollutvalget slik loven er i dag. Eierne fastsetter budsjettet og 
regnskapet. Dette er et lite og oversiktlig selskap, som ikke har lov til å ta opp lån 
eller har behov for investeringer i infrastruktur utover pc og telefon.  
 
Hvordan blir økonomien i det nye selskapet? Hva vil det koste eierne? 
Først litt om økonomien i FIKS. Vi har 1,6 årsverk fordelt på 1 ansatt i heltid og 1 
ansatt i 60%. Lønn og sosiale utgifter utgjør ca. 80 % av utgiftene.  
 
Oppegård kommune og Ski kommune vedtok i desember 2018 å si opp deltakelsen i 
FIKS. Dette har sin naturlige sammenheng med at begge kommunene opphører som 
egne kommuner 31.12.19. Det er enda ikke avgjort hva slags sekretariatsordning 
Nordre Follo kommune vil ha fra og med 1.1.2020. Som en reaksjon på Oppegård og 
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Ski kommunes uttreden av FIKS, valgte også Nesodden kommune å si opp avtalen 
med FIKS med virkning fra samme tidspunkt.  
Med redusert oppdragsmengde vil ikke FIKS klare å saldere budsjettet i en situasjon 
hvor vi står alene. Dette innebærer at betalingen fra de resterende eierne må økes 
for å opprettholde kvaliteten på tjenesten. Dersom vi slår oss sammen, kan vi tilby 
tjenesten til samme kostnad som i dag, og beholde våre 1,6 årsverk.  
 
AVSLUTNING 
Kontrollutvalgene står foran økte utfordringer som krever bred kompetanse og større 
et fagmiljø i sekretariatet. Vi mener en fusjon mellom KUBIS, FIKS og ROKUS IKS vil 
gjøre det lettere å møte disse utfordringene. Et sammenslått sekretariat vil være mer 
robust ved sykdom og vakanser, bli mindre sårbar og få en bredere kompetanse. 
Dette gjør at selskapet kan levere bedre tjenester til kontrollutvalgene. Samtidig kan 
kostnadene opprettholdes på dagens nivå. 
 
Vi regner med å kunne legge frem utredning for etablering av Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS samt utkast til selskapsavtale, for deltakerkommunene 
før sommeren 2019. 
Dersom deltakerkommunene ønsker møte om saken, er styreleder og 
kontrollsjef/daglig leder i FIKS tilgjengelig for dette. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 Thorbjørn Nerland/s./  
 Styreleder  
  Kjell Tore Wirum/s./ 
  Kontrollsjef/daglig leder 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Fellesnemnd   
Møtedato: 19.03.2019 
Sak: 10/19  

 
Resultat: Innstilling vedtatt 
 
Arkivsak: 18/43-20 
Tittel: Saksprotokoll - Sekretariatsordning for kontrollutvalget i Nordre Follo kommune  
 

Fellesnemnds vedtak 19.03.2019 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

 

Etter dette lyder Fellesnemnds vedtak slik: 
Kontrollutvalgssekretariatet legges ut på anbud. I anbudsutlysningen skal det bl.a. legges vekt på bred 
kompetanse, stor kapasitet og uavhengighet. 
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  Vår dato Din dato Saksbehandler 
15. februar 2019  Rune Berge 

    May Elisabeth Gjelstad 

  800 80 000 Din referanse Telefon 

  skatteetaten.no  992 25 682 

   945 30 706 

  Org. nr: Vår referanse Postadresse 
974761076 2019/5275780 Postboks 9200 Grønland 

    0134 OSLO 

 

Kommunestyret i Oppegård kommune 

 

postmottak@oppegard.kommune.no 
 

 

 

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for   
Oppegård kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" av  
8. april 2014. 
 
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at skattekontoret:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  
 utfører kontroll av skatteoppkreveren 

 
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne 
er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018. 
 
Formålet med kontrollen er å avklare: 

 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar med 

gjeldende regelverk  
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

2. Om skatteoppkreverkontoret 
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Oppegård, Vestby, Ski, Ås, Frogn og Enebakk. 
 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2018 Antall årsverk 2017 Antall årsverk 2016 
22,7 22,0 22,9 
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3. Måloppnåelse 
Skatte- og avgiftsinngang 
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2019. Skattekontoret har 
mottatt disse innen fastsatt frist.  
 
Årsregnskapet for Oppegård kommune viser per 31. desember 2018 en skatte- og avgiftsinngang1 til fordeling 
mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 4 501 993 235 og utestående restanser2 på            
kr 115 956 277, herav berostilte krav på kr 33 563 668.  
 
Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2018 for Oppegård kommune.  

 Resultatkrav 
2018 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2018 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav for 

regionen 2018 
(i %) 

Restskatt personlige skattytere 2016 96,50 95,73 97,35 95,62 

Forskuddstrekk 2017  100,00 99,94 99,98 99,96 

Forskuddsskatt personlige skattytere 2017 99,50 99,46 99,64 99,30 

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2017 100,00 99,89 99,99 99,96 

Restskatt upersonlige skattytere 2016 99,20 98,75 99,16 98,05 

Arbeidsgiveravgift 2017 100,00 99,90 99,98 99,85 
 
Skatteoppkreverkontoret forklarer den manglende resultatoppnåelsen for restskatt upersonlige skattytere 2016 
med at restansen i hovedsak gjelder skattytere som er under konkursbehandling. 
 
Resultater for arbeidsgiverkontrollen 
Resultater for skatteoppkreverkontoret per 31. desember 2018 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens 
resultatrapportering: 

Antall 
arbeidsgivere i 
kommunen/ 
kontrollordningen 

Minstekrav 
antall kontroller 
(5 % av 
arbeidsgiverne) 

Antall utførte 
kontroller i 2018 

Utført kontroll 
2018 (i %) 

Utført kontroll  
2017 (i %) 

Utført kontroll 
2018 region  
(i %) 

4 637 232 248 5,3 5,7 4,7 
 
I tillegg til forannevnte kontroller har skatteoppkreverkontoret gjennomført 53 personallistekontroller. 
 
Skatteoppkreverkontoret har også deltatt i ulike kontrollsamarbeid og aksjoner sammen med Skatteetaten, blant 
annet mot arbeidslivskriminalitet.   

4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen 
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for 
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  
 
Skattekontoret har for 2018 gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for området skatteregnskap. 
 

                                                      
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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Skattekontoret har for 2018 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret for området 
skatteregnskap avholdt 30. oktober 2018. Rapport er sendt skatteoppkreveren 30. november 2018. 
Skatteoppkrever har gitt tilbakemelding på rapporten 7. desember 2018.   
 
Skatteoppkreverens overordnede internkontroll  
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede interne 
kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  
 
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 
På grunnlag av kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg: 
 
Manuelt endrede bankkonti. Manglende dokumentasjon i henhold til gjeldene retningslinjer for endring av 
bankkonto. Forholdet er tidligere gitt som pålegg. Kemneren i Follo har gitt skriftlig tilbakemelding om at rutinen vil 
blir oppdatert på området. Det ble også under kontrollen avklart at kontoret nå ville bli konsekvente med å få 
innhentet nødvendige signerte fullmakter mv. 
 
Ut over gitte pålegg anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det alt 
vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.  
 
 

 

 
Vennlig hilsen 

Cathrine Sjong Bakken                                                                                                              Erik Lindberg                                                    
seksjonssjef 
Divisjon innkreving 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
For fremtidige henvendelser til Skatteetaten om oppfølgingen av skatteoppkreverne, kan disse rettes til 
oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet og 
SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet. 
 
 
 
Kopi til:  

 Skatteoppkreveren for Oppegård kommune 
 Kontrollutvalget for Oppegård kommune 
 Rådmann/administrasjonssjef for Oppegård kommune 
 Riksrevisjonen 
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Møteoversikt  2019 – representantskapsmøter  
 
 
 
Sted: Ås kulturhus 
 
Onsdag 24. april Klokkeslett: IKSer og selskaper: 
 0815 – 0920 Follo Ren IKS 
 0930 – 1030 Follo lokalmedisinske senter IKS 
 1040 – 1130 Follo Brannvesen IKS 
 1130 – 1200 LUNSJ 
 1200 – 1250 Follo barnevernvakt 
 1300 – 1350 Krise- og incestsenteret i Follo IKS 
 1400 – 1450 Kemneren i Follo  
 1500 – 1600 Nordre Follo Renseanlegg IKS 
   
   
Fredag 29. mars Klokkeslett: IKS-er og selskaper: 
(Ski rådhus !) 0800 – 0900  Follo distriktsrevisjon IKS 
   
   
Fredag 12. april  Klokkeslett: IKSer og selskaper: 
 0800 – 0900 Follo Kvalifiseringssenter IKS 
   
   
Fredag 3. mai Klokkeslett: IKSer og selskaper: 
 0830 – 1000 Søndre Follo Renseanlegg IKS 
   

 
 
 
 
Sted: Ås kulturhus 
 
Onsdag 9. oktober Klokkeslett: IKSer og selskaper: 
 0815 – 0920 Follo Ren IKS 
 0930 – 1030 Follo lokalmedisinske senter IKS 
 1040 – 1130 Follo Brannvesen IKS 
 1130 – 1200 LUNSJ 
 1200 – 1250 Follo barnevernvakt 
 1300 – 1350 Krise- og incestsenteret i Follo IKS 
 1400 – 1450 Kemneren i Follo  
 1500 – 1600 Nordre Follo Renseanlegg IKS 
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Torsdag 10. oktober Klokkeslett: IKSer og selskaper: 
 0815 – 0900 Follo distriktsrevisjon IKS 
 0910 - 1000 Søndre Follo Renseanlegg IKS 
 1010 – 1100 Follo Kvalifiseringssenter IKS 
 1100 – 1130 LUNSJ 
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sted: Ås kulturhus 
 
   
   
   
Onsdag 18. desember Klokkeslett: IKSer og selskaper: 
   
 0900 – 1200  Selskaper som har behov for møte 
   
   
   

 
 
 
 
Oppdatert: 04.03.2019 
KMSW 
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                                                                                                                FAGKONFERANSE |   KONTROLL OG TILSYN  

                                                                                                        Kristiansand  |  4 -  5. juni 2019 

     Årsmøte i  Forum for Kontroll og Tilsyn  (FKT)  |  4. juni 2019 
  
 
           #fkt2019 
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Dag 1 
 

 
Tirsdag 4. juni 2019 

 
09.00 – 10.00  
 

 
Registrering med mat 
 

 
10.00 – 10.15 
 

 
Velkommen til fagkonferansen  
 
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 
 

 
10.15 – 11.00  
 

 
Kontrollutvalget i lokaldemokratiet – spiller det noen rolle? 
 
Journalist Marte Danbolt, Kommunal Rapport,  
  

 
11.00 – 11.15 

 
Kort pause 

 
11.15 – 12.00  
 

 
Datasikkerhet - er kommunene egentlig rustet til å stå imot cyberangrep? 
  
Fagdirektør sikkerhetskultur Roar Thon, Nasjonal sikkerhetsmyndighet 
 

 
12.00 – 13.00 

 
Lunsj 

 
13.00 – 13.45 
 
 

 
Den nye forskriften – er det noe nytt og spennende i verktøykassen? 
 
Utredningsleder Erland Aamodt, Kommunal- og moderniseringsdepartementet  
 

13.45 – 13.55  
Kort pause 

 
13.55 – 14.25 
 

 
Kommunale arkiv – råtner de på rot? 
 
Fagdirektør Kjetil Reithaug, Riksarkivet 
 

 
14.25 – 14.55 
 

 
Står det fortsatt til liv i Sogn og Fjordanes fylkeskommunale arkiv? – et 
FR-case 
 
Tittel, Frode Løvlie Deloitte  
 

 
14.55 – 15.20 

 
Paneldebatt 
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 ÅRSMØTE 2019 I FKT 
 

 
15.30 – 15.45 

 
Registrering til årsmøte 2019 

 
15.45 – 16.45 

 
Årsmøte 2019 

 
17.30 – 19.00 

 
Båttur i Kristiansands skjærgård med MS Maarten og Øya 

 
Ca. 20.00 

 
Felles middag på hotellet 
 

 
Dag 2 

 
Onsdag 5. juni 2019 
 

 
09.00 - 09.45 

 
Ny veileder - Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor 
 
Kontrollsjef Einar Ulla, Sogn- og Fjordane fylkeskommune 
 

 
09.45 – 10.00 

 
Pause/utsjekking 
 

 
10.00 – 10.30 

 
Habilitet og åpenhet - hvorfor er det så viktig? 
 
Seniorrådgiver Thor Dølvik, TI-Norge  
 

 
10.30 – 10.45 

 
Pause 

 
10.45 – 11.15 

 
Olsø/Kystad-saken – utilbørlig påvirkning? - kontrollkomiteens håndtering  
 
Komiteleder Rolf Jarle Brøske, kontrollkomiteen i Trondheim  
 

 
11.15 - 11.40 

 
Paneldebatt 
 

 
11.40-11.50 

 
Pause 
 

 
11.50 – 12-50 

 
Etiske perspektiver – kan de veilede kontrollutvalget? 
 
Forsker og filosof Henrik Syse, PRIO 
 

12.50 – 13.00  
Avslutning 
 
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 
 

 
13.00 -14.00 

 
Lunsj 
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PRAKTISK INFORMASJON 

 

INFORMASJON OM ÅRSMØTET 

Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har 

tale-, forslags- og stemmerett. 

Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til 

sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 23. april 2019. 

Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 21. mai 2019. 

Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med 

stemmerett, må innmelding skje innen 21. mai 2019. 

Leder i valgkomiteen: Arnar Helgheim, daglig leder i SEKOM | ah@sekom.no 
| Mobil: +47 975 81 418 | Tlf: 57 61 27 84 

Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se nettsiden www.fkt.no eller kontakt 

sekretariatet: Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen: Tlf. 414 71 166,  fkt@fkt.no 

 

FØR MIDDAG  
 
I år inviterer vi til båttur i Kristiansands skjærgård med MS Maarten og Øya. Disse båtene tar til 
sammen 160 passasjerer. Vi håper selvfølgelig på flere deltakere på konferansen. Vi vil tilby et 
arrangement på land for dem som ikke får plass og til dem som kanskje ikke synes det frister med 
båttur.  
 
Husk å registrere din interesse for båtturen når du melder deg på. 

 

 

INFORMASJON OM HOTELLET  

Clarion Ernst, Kristiansand  

Hvordan finner du fram?  

Fra Kjevik Lufthavn, Kristiansand 
Flybussen til Kristiansand sentrum stopper ved hotellet 

Kristiansand Lufthavn Kjevik: 17 km,15 - 20 minutter med bil 

Kristiansand Bussterminal: 200 meter Kristiansand togstasjon: 350 meter 

Parkering 
I nærheten av hotellet finnes det et flertall parkeringshus som kan benyttes av gjester. Hotellet har 
også et begrenset antall innendørs parkeringsplasser. Forhåndsreservering anbefales, og prisen er 
kr 190 NOK /døgn 
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PÅMELDING 
 

Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: www.fkt.no 

Bindende påmelding innen tirsdag 9. april 2019. Det tas forbehold om endringer i programmet. 

Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på  
kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen  
gir full deltakeravgift. 

DELTAKERAVGIFT 

• Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 700 (Ikke medlem kr 7 100)  
• Deltakelse uten overnatting, sosialt program og middag (dagpakke): Kr 5 000 

(Ikke medlem kr 5 400) 
• FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla). 
• Ekstra overnatting fra 3. – 4. juni 2019: Kr 1 290 
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KONTROLLUTVALGET  

I OPPEGÅRD KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 24.01.19 

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

fortløpende.  FIKS utreder eller saksbehandler alle saker, lager innstilling til vedtak og er møtesekretær for utvalget. Revisjonens rapporter skal 

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

 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

1. Kontrollutvalgets årsrapport     

 Kontrollutvalgets årsrapport for 2018  FIKS KU 24.01.19  

2. Utvalgets handlingsplan  FIKS Høsten 2017?  

3. Aktivitetsplan   FIKS Ajourføres etter hvert møte  

4. Kontrollutvalgets møteplan     

 (Møtene starter kl. 18:00)   FIKS Møteplan 1.halvår 2019:  

24.1 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus 

28.3 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus 

2.5 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus 

12.6 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus 

 

Gjennomført 

5. Fellesmøter med Ski KU     

 4.2.19 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus  FIKS Under planlegging  

6. Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo     

 Faglig forum 2018  FIKS 25.10 – Kommunestyresalen, Ski rådhus Gjennomført  

7. Kurs og konferanser     

 NKRF KU konferansen 2019, 30.-31.januar  

The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, 

Gardermoen 

 FIKS Deltakere: 

Leif Aarebrot 

 

 FKT Fagkonferanse og årsmøte 2019, 4.-5.juni 
Clarion Hotel Ernst, Kristiansand S 

 FIKS Deltakere: 

Henriette B. Christiansen 

Marit Forsberg 

 

8. Kommunens årsberetning og årsregnskap      

 Kommunens årsberetning og årsregnskap 2018  Rådmann    

 Revisjonsberetning 2018 15.4. Deloitte   

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

9. Tertialrapporter:     

 1. Tertialrapport (jan-april 2019) - orienteringssak Mai  Rådmann   

 2. Tertialrapport (mai-aug 2019) - orienteringssak Okt.  Rådmann   

10. Rapporter fra revisjonen:     

 Revisjonsplan 2018 (01.05.18 – 31.04.19)  Deloitte KU 27.9.18  

 Oppsummering interimsrevisjon (perioden 1.05.18 – 

31.10.18) 

Nov.  Deloitte KU 24.1.19  

 Oppsummering årsoppgjørsrevisjon (perioden 1.5.18– 

30.04.19) 

Mai  Deloitte   

11. Overordnet analyse og  

Plan for forvaltningsrevisjon  

    

 Overordnet analyse og  

Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 

 Deloitte 

FIKS 

KU 20.10.16 KST 28.11.16 

12. Forvaltningsrevisjon 2017:      

 Internkontroll i barnehager  Deloitte KU 07.12.17 Rapport KST 12.2.18 

 Vedtaksoppfølging  Deloitte KU 07.12.17 Rapport KST 12.2.18 

13. Forvaltningsrevisjon 2018:     

 Psykososialt skolemiljø  FIKS 

Deloitte 

KU 25.1.18 – Mål og problemstillinger 

KU 8.3.18 – Prosjektplan 

KU 24.1.19 – FR rapport 

 

 Ernæring av eldre i hjemmesykepleien og sykehjem  FIKS 

Deloitte 

KU 25.1.18 – Mål og problemstillinger 

KU 8.3.18 – Prosjektplan 

KU 28.11.18 – FR rapport 

 

KST 10.12.18 

14. Oppfølging av forvaltningsrevisjoner:      

 PPT i skole og barnehage 21.9.16 Rådmann KU 8.12.16   

KU 24.1.19 

KST 13.2.17 

 Vedlikehold bygg 23.03.16 Rådmann KU 20.10.16 KST 28.11.16 

 IKT og beredskap 31.12.16 Rådmann KU 26.1.17, KU 7.12.17 (sendt tilbake)  

KU 8.3.18 

KST 19.3.18 

 Prosjektstyring byggesaker – ny tilbakemeld. 20.04.17 Rådmann KU 27.04.17 KST 15.5.17 

 Internkontroll  Rådmann KU 7.12.17 (sendt tilbake) 

KU 8.3.18 

KST 19.3.18 

 Vedtaksoppfølging  Rådmann KU 28.11.18 KST 10.12.18 
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15. Overordnet analyse og  

Plan for selskapskontroll  

    

 Overordnet analyse og  

Plan for selskapskontroll 2017-2020 

08.09.16 Deloitte 

FIKS 

KU 8.9.16  KST 17.10.16 

16. Selskapskontroll 2017  FIKS KU 19.10.17  

17. Andre tilsyns-/kontrolloppgaver:     

 Avtale om revisjonstjenester (Deloitte AS) 

1.1.16 - 31.12.17 

    

 1.opsjon 1.1.18-31.12.18 27.04.17 FIKS KU 1.6.17 KST 19.6.17 

 2.opsjon 1.6.19 – 30.5.2020   KU 27.9.18 KST 22.10.18 
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