
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Enebakk kontrollutvalg 
 
Møtetid: 11.10.2018 kl. 18:40 
Sted: Formannskapssalen, Enebakk rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Øivind Gundersen (Ap) nestleder, Mads Gjevert Pettersen (Ap), Anne Marit Næss 
(Sp), Lena Mjerskaug (H) 
 
Møtende varamedlemmer: 
ingen 
 
Forfall:  
Thorbjørn Nerland (H) leder. Vara John Bergskaug (FrP) var innkalt, men måtte 
melde forfall rett før møtestart.  
 
Fra administrasjonen møtte: 
Kjersti Øiseth, rådmann (under sakene 22/18 – 24/18) 
Tore Hauger, kommunalsjef Teknikk og Samfunn (under sakene 22/18 – 24/18) 
Lars Andre Kløvstad, økonomisjef (under sakene 22/18 – 24/18) 
 
Fra BDO AS møtte: 
Terje Tvedt, Partner (under sak 22/18) 
 
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte: 
Steinar Neby, revisjonssjef 
 
Av øvrige møtte: 
Øystein Slette, ordfører (under sakene 22/18 – 24/18) 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS  
 
Diverse merknader: 
I leders fravær ble møtet ledet av nestleder Øivind Gundersen. 
 
Møteprotokoll godkjent 17.10.2018 
 
 
 

Øivind Gundersen/s./   
møteleder   
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Saksliste 
 Side 

Saker til behandling 

22/18 17/00357-29 Vurdering av Follo Distriktsrevisjon IKS sin revisjon 
av Kirkebygda sentralrenseanlegg 

3 

23/18 17/00357-30 Forvaltningsrevisjonsrapport - Kirkebygda 
sentralrenseanlegg 

4 

24/18 18/00137-1 Avlysing av folkevalgte møter - Vurdering 6 

25/18 18/00117-2 Revisjonsstrategi 2018 7 

26/18 18/00113-1 Kontroll og revisjon - Budsjett 2019 8 

27/18 18/00038-6 Referat og orienteringer 9 

Eventuelt 
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Enebakk KU-22/18 
Vurdering av Follo Distriktsrevisjon IKS sin revisjon av Kirkebygda 
sentralrenseanlegg 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar rapport vedrørende vurdering av Follo Distriktsrevisjon IKS sin 
revisjon av Kirkebygda sentralrenseanlegg, til orientering. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 11.10.2018: 
Partner Terje Tvedt fra BDO AS redegjorde for rapporten og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
Møteleder fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Nytt punkt 2: «Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
Kommunestyret tar saken til orientering.» 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslag fra møteleder ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 11.10.2018: 
 
1. Kontrollutvalget tar rapport vedrørende vurdering av Follo Distriktsrevisjon IKS sin 

revisjon av Kirkebygda sentralrenseanlegg, til orientering. 
 

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
Kommunestyret tar saken til orientering. 
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Enebakk KU-23/18 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Kirkebygda sentralrenseanlegg 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar Forvaltningsrevisjonsrapporten Kirkebygda 

sentralrenseanlegg, til orientering.  
2. Kommunestyret viser til revisors anbefalinger i rapporten og ber rådmannen 

iverksette følgende tiltak:  
a. Systemer og rutiner for å avstemme byggeregnskap mot kommunens 

løpende regnskapsføring skal være på plass.  
b. Enebakk kommune bør videreutvikle sin prosjektmodell i tråd med 

anerkjent metodikk. Faser, beslutningspunkter, roller og ansvar må være 
tydelig.  

c. Når avvik mellom et investeringsprosjekts budsjett og regnskap 
konstateres, bør rådmann snarest utarbeide sak om tilleggsbevilgning til 
kommunestyret.  

d. Kommunens årsrapport bør i større grad også omhandle 
investeringsregnskapet. Flerårige prosjekter bør gis fyldigere kommentarer.  

3. Kommunestyret ber rådmann gi en tilbakemelding til kontrollutvalget om 
oppfølgingen av anbefalingene innen seks måneder. 

 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 11.10.2018: 
Revisjonssjef Steinar Neby presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
Rådmann Kjersti Øiseth, kommunalsjef Teknikk og Samfunn Tore Hauger og 
økonomisjef Lars Kløvstad supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 11.10.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar Forvaltningsrevisjonsrapporten Kirkebygda 

sentralrenseanlegg, til orientering.  
2. Kommunestyret viser til revisors anbefalinger i rapporten og ber rådmannen 

iverksette følgende tiltak:  
a. Systemer og rutiner for å avstemme byggeregnskap mot kommunens 

løpende regnskapsføring skal være på plass.  
b. Enebakk kommune bør videreutvikle sin prosjektmodell i tråd med 

anerkjent metodikk. Faser, beslutningspunkter, roller og ansvar må 
være tydelig.  

c. Når avvik mellom et investeringsprosjekts budsjett og regnskap 
konstateres, bør rådmann snarest utarbeide sak om tilleggsbevilgning 
til kommunestyret.  
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d. Kommunens årsrapport bør i større grad også omhandle 
investeringsregnskapet. Flerårige prosjekter bør gis fyldigere 
kommentarer.  

3. Kommunestyret ber rådmann gi en tilbakemelding til kontrollutvalget om 
oppfølgingen av anbefalingene innen seks måneder. 
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Enebakk KU-24/18 
Avlysing av folkevalgte møter - Vurdering 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 11.10.2018: 
Leder innledet og orienterte. 
Sekretær supplerte. Avklaring fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil bli 
lagt frem for kontrollutvalget. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 11.10.2018: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Enebakk KU-25/18 
Revisjonsstrategi 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2018 til orientering. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 11.10.2018: 
Revisjonssjef Steinar Neby redegjorde for revisjonsstrategien. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 11.10.2018: 
 
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2018 til orientering. 
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Enebakk KU-26/18 
Kontroll og revisjon - Budsjett 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Enebakk kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2019 foreslås budsjettert til kr 

1 145 000,- 
Tekst Budsjett 2019 
Kontrollutvalgets drift 129 000 
Kjøp av sekretariatstjenester (FIKS) 216 000 
Kjøp av revisjonstjenester (FDR IKS) 800 000 
SUM 1 145 000 

 
2. Forslaget følger Enebakk formannskap sin innstilling vedrørende Enebakk 

kommunes budsjett for 2019. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 11.10.2018: 
Sekretær redegjorde for budsjettet og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 11.10.2018: 

 
1. Enebakk kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2019 foreslås budsjettert til kr 

1 145 000,- 
Tekst Budsjett 2019 
Kontrollutvalgets drift 129 000 
Kjøp av sekretariatstjenester (FIKS) 216 000 
Kjøp av revisjonstjenester (FDR IKS) 800 000 
SUM 1 145 000 

 
2. Forslaget følger Enebakk formannskap sin innstilling vedrørende Enebakk 

kommunes budsjett for 2019. 
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Enebakk KU-27/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 11.10.2018: 
Møteleder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
OS 25/18 Faglig forum 2018 – Program 
 Følgende melder seg på: 

Øivind Gundersen 
Mads Gjevert Pettersen 
Lena Mjerskaug 
Anne Marit Næss 

  
OS 28/18 Kontrollutvalgets årshjul 2015-2019 
 En ser for seg å invitere kommunalsjef Teknikk og Samfunn til 

kontrollutvalgets møte 13.12.18. 
Sekretær vil sende ut e-post til utvalgets medlemmer med forespørsel om 
innspill på spørsmål og problemstillinger utvalgets medlemmer ønsker å stille 
til kommunalsjefen. 

 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 11.10.2018: 
 
Referat og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
 
 
 
  



  
Enebakk kontrollutvalg 11.10.2018 Side 10 av 10 

  

Eventuelt  

 

Oppgradering Tangenveien – tilleggsbevilgning 
Møteleder tok opp saken og viste til kommunestyrets vedtak 17.9.18 i sak 65/18. 
Vedtakets punkt 3 har følgende ordlyd: 
 
«Kommunestyret oversender saken til kontrollutvalget og ber om at det utredes om 
prosjektdirektivet har blitt fulgt og om byggekomiteen har vært involvert i forhold til vedtatt 
reglement.» 
 
 
Sekretær kunne fortelle at denne saken ikke er formelt oversendt til kontrollutvalget. 
 
Møteleder ser for seg at sekretær og Follo Distriktsrevisjon IKS har en dialog om 
saken og at saken kan legges frem for kontrollutvalget i neste møte. 
 
 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 20.22. 
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