
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Enebakk kontrollutvalg 
 
Møtetid: 21.06.2018 kl. 18:30 
Sted: Formannskapssalen, Enebakk rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Thorbjørn Nerland (H) leder, Øivind Gundersen (AP) nestleder, Anne Marit Næss 
(SP), Mads Gjevert Pettersen (AP). Pettersen deltok ikke under behandlingen av 
sakene 17/18 og 18/18. 
 
Møtende varamedlemmer: 
John Bergskaug (FrP) 
 
Forfall:  
Lena Mjerskaug (H) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
ingen 
 
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte: 
Bjørn Tore Nedregård, forvaltningsrevisor 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS   
 
Diverse merknader: 
Møtet ble lukket under behandlingen av sak 21/18, jfr. Koml. § 31 nr.2, fvl. § 13, offl. 
§ 23 tredje ledd. 
 
Møteprotokoll godkjent 28.06.2018 
 
 
 

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

Saker til behandling 

17/18 17/00052-21 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
Kommunale avgifter i Enebakk kommune 

3 

18/18 17/00320-4 Oppsummering revisjon 2017 4 

19/18 18/00111-1 Status revisjonsordning 5 

20/18 18/00038-4 Referat og orienteringer 6 

21/18 17/00357-21 Undersøkelse i forbindelse med 
investeringsprosjekt Kirkebygda sentralrenseanlegg 
- Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 tredje led 

7 

Eventuelt 
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Enebakk KU-17/18 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Kommunale avgifter i 
Enebakk kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Kommunale 

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

utarbeidelse av forslag til årsbudsjett samt fremleggelse av årsregnskap. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 21.06.2018: 
Leder innledet. 
 
Leder fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Kontrollutvalget ber rådmann om å få oversendt følgende: 
 Selvkostkalkyler for områdene byggesak, kart/oppmåling og arealplanlegging, jfr. 

Rådmannens tilbakemelding på anbefaling a) 
 Rutiner for å sørge for at alle de direkte kostnadene regnes inn i 

selvkostregnskapet, jfr. Rådmannens tilbakemelding på anbefaling e) 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (4 voterende). 
 
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt (4 voterende). 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 21.06.2018: 
 
Kontrollutvalget ber rådmann om å få oversendt følgende: 
 Selvkostkalkyler for områdene byggesak, kart/oppmåling og arealplanlegging, jfr. 

Rådmannens tilbakemelding på anbefaling a) 
 Rutiner for å sørge for at alle de direkte kostnadene regnes inn i 

selvkostregnskapet, jfr. Rådmannens tilbakemelding på anbefaling e) 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Kommunale 

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

utarbeidelse av forslag til årsbudsjett samt fremleggelse av årsregnskap. 
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Enebakk KU-18/18 
Oppsummering revisjon 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 21.06.2018: 
Leder innledet. 
 
Forvaltningsrevisor Bjørn Tore Nedregård orienterte. Revisor har p.t. ikke mottatt 
skriftlig tilbakemelding fra Enebakk kommune på revisors nummererte brev. 
 
Votering: 
Innstilingen ble enstemmig vedtatt (4 voterende). 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 21.06.2018: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Enebakk KU-19/18 
Status revisjonsordning 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering.  
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 21.06.2018: 
Sekretær delte ut utredningen om valg av revisjonsordning for Nordre Follo 
kommune og orienterte.  
 
Forvaltningsrevisor Bjørn Tore Nedregård supplerte og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende). 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 21.06.2018: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering.  
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Enebakk KU-20/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 21.06.2018: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
OS 20/18 Kontrollutvalgets årshjul 

Kontrollutvalgets årshjul oppdateres med de forslag til endringer som fremkom 
i møtet. 
 

Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende). 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 21.06.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Enebakk KU-21/18 
Undersøkelse i forbindelse med investeringsprosjekt Kirkebygda 
sentralrenseanlegg 
 

Unntatt etter offentleglova  § 23 tredje led 
 

Saksdokumentet er unntatt offentlighet 
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Eventuelt  

 
Bruk av dobbeltrom i Enebakk kommune 
Kontrollutvalget ba sekretær rette en skriftlig henvendelse til rådmann om 
kommunens praksis for bruk av dobbeltrom innen pleie og omsorg. 
 
 
Legevaktordningen i Enebakk kommune 
Kontrollutvalget ba sekretær rette en skriftlig henvendelse til rådmann om 
innretningen på legevaktordningen i Enebakk kommune, herunder hvordan denne 
ordningen er formidlet til innbyggerne.  
 
 
Fastsetting av neste møte 
Grunnet fremleggelsen av rapport fra undersøkelsen av investeringsprosjektet 
Kirkebygda sentralrenseanlegg, besluttet kontrollutvalget å fremskynde neste møte til 
20.8. 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 19:46. 
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