
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Enebakk kontrollutvalg 
 
Møtetid: 03.05.2018 kl. 19:00 
Sted: Formannskapssalen, Enebakk rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Thorbjørn Nerland (H) leder, Øivind Gundersen (AP) nestleder, Mads Gjevert 
Pettersen (AP), Lena Mjerskaug (H) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ragnfrid Rust (AP) 
 
Forfall:  
Anne Marit Næss (SP) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Kjersti Øiseth, rådmann (under sakene 13/18 og 14/18) 
Lars Andre Kløvstad, økonomisjef (under sakene 13/18 og 14/18) 
Stian Grimsrud, regnskapssjef (under sakene 13/18 og 14/18) 
 
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte: 
Steinar Neby, revisjonssjef 
Camilla Lundby, revisor 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS   
 
Diverse merknader: 
Sakene 13/18 og 14/18 ble behandlet under ett. 
 
Møteprotokoll godkjent 07.05.2018 
 
 
 
 

Thorbjørn Nerland/s./  Øivind Gundersen/s./ 
Leder  nestleder 
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

13/18 18/00086-1 Enebakk kommune - Årsrapport 2017 3 

14/18 18/00081-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2017 4 

15/18 18/00061-5 Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter 
IKS - Ny behandling 

6 

16/18 18/00038-3 Referat og orienteringer 7 

Eventuelt 
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Enebakk KU-13/18 
Enebakk kommune - Årsrapport 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar Enebakk kommunes årsrapport for 2017 til orientering. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 03.05.2018: 
Økonomisjef Lars Kløvstad presenterte årsrapporten og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
Rådmann Kjersti Øiseth og regnskapssjef Stian Grimsrud supplerte presentasjonen. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 03.05.2018: 
 
Kontrollutvalget tar Enebakk kommunes årsrapport for 2017 til orientering. 
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Enebakk KU-14/18 
Enebakk kommune - Årsregnskap 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Enebakk kommunes årsregnskap for 2017 
 
Kontrollutvalget har i møte 3.5.2018 i sak 14/18 behandlet Enebakk kommunes 
årsregnskap for 2017. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen, datert 15.04.2018, revisjonsrapport pr 31.12.17, datert 
17.04.2018, og rådmannens årsrapport med årsberetning for 2017. I tillegg har 
ansvarlig revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om 
aktuelle problemstillinger. 
 
Kontrollutvalget har merket seg at Enebakk kommunes regnskap for 2017 viser et 
overskudd/mindreforbruk på 9 272 236 kroner, mens netto driftsresultat er positivt 
med 14 821 147 kroner. Årets overskudd vil av rådmannen bli foreslått avsatt til 
disposisjonsfond. Kontrollutvalget har ingen innvendinger mot dette forslaget. 
 
Budsjettdisiplinen har stor sett vært god innenfor de fleste ansvarsområder. Det er 
spesielt innenfor Kultur- og oppvekstavdelingen og Helse- og 
omsorgsavdelingen 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 15.04.2018, har kontrollutvalget ikke 
merknader til Enebakk kommunes årsregnskap for 2017. 
 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 03.05.2018: 
Økonomisjef Lars Kløvstad presenterte årsregnskapet og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
Rådmann Kjersti Øiseth og regnskapssjef Stian Grimsrud supplerte presentasjonen. 
 
Revisjonssjef Steinar Neby redegjorde for revisjonsberetningen og revisjonsrapport 
pr 31.12.17. 
Revisor Camilla Lundby supplerte gjennomgangen av revisjonsberetningen og 
revisjonsrapporten. 
 
Saksframlegg for behandlingen av saken i formannskapet 7.5.18 ble delt ut. 
 
I innstillingen ble det foreslått å erstatte ordet «disposisjonsfond» med «fond». 
I innstillingen ble det foreslått å stryke ordet «vesentlig». 
 
Innstillingen ble endret i samsvar med de merknader og innspill som fremkom under 
behandlingen av saken. 
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Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 03.05.2018: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Enebakk kommunes årsregnskap for 2017 
 
Kontrollutvalget har i møte 3.5.2018 i sak 14/18 behandlet Enebakk kommunes 
årsregnskap for 2017. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen, datert 15.04.2018, revisjonsrapport pr 31.12.17, datert 
17.04.2018, og rådmannens årsrapport med årsberetning for 2017. I tillegg har 
ansvarlig revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om 
aktuelle problemstillinger. 
 
Kontrollutvalget har merket seg at Enebakk kommunes regnskap for 2017 viser et 
overskudd/mindreforbruk på 9 272 236 kroner, mens netto driftsresultat er positivt 
med 14 821 147 kroner. Årets overskudd vil av rådmannen bli foreslått avsatt til fond. 
Kontrollutvalget har ingen innvendinger mot dette forslaget. 
 
Budsjettdisiplinen har stor sett vært god innenfor de fleste ansvarsområder. Det er 
spesielt innenfor Kultur- og oppvekstavdelingen og Helse- og 
omsorgsavdelingen at det er 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 15.04.2018, har kontrollutvalget ikke 
merknader til Enebakk kommunes årsregnskap for 2017. 
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Enebakk KU-15/18 
Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS - Ny 
behandling 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:  
 
1. Kommunestyret ber Enebakk kommunes representant i representantskapet i 

Romerike Krisesenter IKS om å medvirke til at rapportens funn og anbefalinger 
følges opp, herunder:  

a) Vurdere behovet for å utarbeide en felles eierstrategi.  
b) Vurdere behovet for at selskapet bør ha et disposisjonsfond.  
c) Følge opp avvik og forbedringspunkter knyttet til økonomistyring og 

etterlevelse. 
2. Kommunestyret ber Enebakk kommunes representant i representantskapet 

melde tilbake til kommunestyret om oppfølgingen av revisjonens anbefalinger 
innen 12 måneder. 

 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 03.05.2018: 
Leder innledet. 
Sekretær redegjorde for rapporten og oppfølgingen av saken siden kontrollutvalgets 
behandling 22.3.18 i sak 10/18. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 03.05.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:  
 
1. Kommunestyret ber Enebakk kommunes representant i representantskapet i 

Romerike Krisesenter IKS om å medvirke til at rapportens funn og anbefalinger 
følges opp, herunder:  

a. Vurdere behovet for å utarbeide en felles eierstrategi.  
b. Vurdere behovet for at selskapet bør ha et disposisjonsfond.  
c. Følge opp avvik og forbedringspunkter knyttet til økonomistyring og 

etterlevelse. 
2. Kommunestyret ber Enebakk kommunes representant i representantskapet 

melde tilbake til kommunestyret om oppfølgingen av revisjonens anbefalinger 
innen 12 måneder. 
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Enebakk KU-16/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 03.05.2018: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
Sekretær supplerte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 03.05.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt   

Undersøkelse i forbindelse med investeringsprosjekt Kirkebygda 
sentralrenseanlegg – innhenting av tilbud 
Sekretær tok opp saken og viste til vedtak 22.3.18 i sak 11/18. 
Ved fristens utløp var det ikke innkommet noe tilbud fra de tre inviterte 
revisjonsselskapene.  
 
Leder fremmet følgende forslag: 
 
1. Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere følgende 3 revisjonsselskap til å gi tilbud 

om gjennomføringen av undersøkelsen: 
 

1) Indre Østfold Kommunerevisjon IKS 
2) Østfold Kommunerevisjon IKS 
3) BDO AS 

 
2. Kontraktens verdi settes til kr 75 000.- eksklusiv mva. 
 
Votering 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
 
1. Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere følgende 3 revisjonsselskap til å gi tilbud 

om gjennomføringen av undersøkelsen: 
 

1) Indre Østfold Kommunerevisjon IKS 
2) Østfold Kommunerevisjon IKS 
3) BDO AS 

 
2. Kontraktens verdi settes til kr 75 000.- eksklusiv mva. 
 


