
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Enebakk kontrollutvalg 
 
Møtetid: 22.03.2018 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, Mads Gjevert 
Pettersen (AP), Anne Marit Næss (SP), Lena Mjerskaug (H) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ingen 
 
Forfall:  
Ingen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Kjersti Øiseth, rådmann (under sak 7/18) 
 
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte: 
Steinar Neby, revisjonssjef 
Even Tveter, forvaltningsrevisor 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
Møte ble lukket under behandling av sak 8/18, jfr. Koml. § 31 nr.2, jfr. Fvl. § 13 
1.ledd nr.2  
 
Møteprotokoll godkjent 28.03.2018 
 
 
 
 

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

 Side 

Saker til behandling 

7/18 18/00070-1 Dialog med rådmann 3 

8/18 18/00071-1 Kjøp av barnevernstjenester i Enebakk kommune - 
Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13 

4 

9/18 17/00053-12 Forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i 
Enebakk kommune 

4 

10/18 18/00061-2 Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter 
IKS 

7 

11/18 17/00357-12 Undersøkelse i forbindelse med investeringsprosjekt 
Kirkebygda sentralrenseanlegg - innhenting av 
tilbud 

8 

12/18 18/00038-2 Referat og orienteringer 9 

Eventuelt 
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Enebakk KU-7/18 
Dialog med rådmann 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar dialog med rådmann til orientering. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 22.03.2018: 
Rådmann Kjersti Øiseth orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets 
medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 22.03.2018: 
 
Kontrollutvalget tar dialog med rådmann til orientering. 
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Enebakk KU-8/18 
Kjøp av barnevernstjenester i Enebakk kommune 
 

Unntatt etter offentleglova  §13 jfr fvl §13 
 

Saksdokumentet er unntatt offentlighet 
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Enebakk KU-9/18 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i Enebakk kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar Forvaltningsrevisjonsrapporten Internkontroll i Enebakk 

kommune til orientering. 
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber rådmann iverksette blant 

annet følgende tiltak: 
a) Utarbeide en samlet oversikt over Enebakk kommunes 

internkontrollsystem. 
b) Øke fokuset på kommunens internkontrollsystem slik at alle enhetsleder 

kjenner det. 
c) Foreta systematisk risikovurdering av viktige mål, og utarbeide 

risikoreduserende tiltak. 
d) Sørge for at alle dokumenter i Kvalitetslosen er tilstrekkelig oppdaterte. 
e) Høyne ansattes kjennskap til Kvalitetslosen og oppfordre dem til å melde 

avvik, samt utnytte meldte avvik til forbedringer i større grad. 
f) Utarbeide en antikorrupsjonsplan. 

3. Kommunestyret ber rådmann rapportere tilbake til kontrollutvalget om 
kommunens oppfølging av anbefalingene innen 12 måneder. 

 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 22.03.2018: 
Forvaltningsrevisor Even Tveter presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra 
kontrollutvalgets medlemmer. 
Revisjonssjef Steinar Neby supplerte presentasjonen og svarte på spørsmål fra 
kontrollutvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 22.03.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar Forvaltningsrevisjonsrapporten Internkontroll i Enebakk 

kommune til orientering. 
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber rådmann iverksette blant 

annet følgende tiltak: 
g) Utarbeide en samlet oversikt over Enebakk kommunes 

internkontrollsystem. 
h) Øke fokuset på kommunens internkontrollsystem slik at alle enhetsledere 

kjenner det. 
i) Foreta systematisk risikovurdering av viktige mål, og utarbeide 

risikoreduserende tiltak. 
j) Sørge for at alle dokumenter i Kvalitetslosen er tilstrekkelig oppdaterte. 



  
Enebakk kontrollutvalg 22.03.2018 Side 6 av 10 

  

k) Høyne ansattes kjennskap til Kvalitetslosen og oppfordre dem til å melde 
avvik, samt utnytte meldte avvik til forbedringer i større grad. 

l) Utarbeide en antikorrupsjonsplan. 
3. Kommunestyret ber rådmann rapportere tilbake til kontrollutvalget om 

kommunens oppfølging av anbefalingene innen 12 måneder. 
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Enebakk KU-10/18 
Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Alternativ I 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret ber kommunens representant i representantskapet å medvirke til at 
rapportens funn og anbefalinger følges opp, herunder: 
1. Vurdere behovet for å utarbeide en felles eierstrategi. 
2. Vurdere behovet for at selskapet bør ha et disposisjonsfond. 
3. Følge opp avvik og forbedringspunkter knyttet til økonomistyring og etterlevelse. 
 
Alternativ II 
1. Kontrollutvalget tar rapporten til foreløpig orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om å få tilbakemelding på følgende: 

a) Dokumentasjon på Enebakk kommunes behandling av revidert selskapsavtale 
for Romerike Krisesenter IKS 

b) Dokumentasjon på møtedeltakelse fra Enebakk kommunes representant i 
representantskapet for Romerike Krisesenter IKS 

c) Dokumentasjon på Enebakk kommunes rapporteringstall om krisesenterets 
internkontroll i KOSTRA 

 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 22.03.2018: 
Sekretær orienterte om rapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets 
medlemmer. 
 
Innhenting av dokumentasjon etter innstillingens alternativ II vil sekretariatet stå for. 
 
Votering: 
Innstillingens alternativ II ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 22.03.2018: 
 
1. Kontrollutvalget tar rapporten til foreløpig orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om å få tilbakemelding på følgende: 

d) Dokumentasjon på Enebakk kommunes behandling av revidert selskapsavtale 
for Romerike Krisesenter IKS 

e) Dokumentasjon på møtedeltakelse fra Enebakk kommunes representant i 
representantskapet for Romerike Krisesenter IKS 

f) Dokumentasjon på Enebakk kommunes rapporteringstall om krisesenterets 
internkontroll i KOSTRA 
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Enebakk KU-11/18 
Undersøkelse i forbindelse med investeringsprosjekt Kirkebygda 
sentralrenseanlegg - innhenting av tilbud 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere følgende 3 revisjonsselskap til å gi tilbud om 
gjennomføringen av undersøkelsen: 
… 
… 
… 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 22.03.2018: 
Leder orienterte. 
 
Sekretær supplerte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer. 
 
Leder foreslo at følgende selskap skulle inviteres: 
 
Romerike Revisjon IKS 
Deloitte AS 
KPMG AS 
 
Votering: 
Enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 22.03.2018: 
 
Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere følgende 3 revisjonsselskap til å gi tilbud om 
gjennomføringen av undersøkelsen: 
1. Romerike Revisjon IKS 
2. Deloitte AS 
3. KPMG AS 
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Enebakk KU-12/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 22.03.2018: 
 
RS 03/18 Saksprotokoll K sak 12/18 Undersøkelse av investeringsprosjektet 

Kirkebygda renseanlegg  
 Revisjonssjef Steinar Neby orienterte om status for prosjektet. 

 
OS 12/18 NKRF Kontrollutvalgskonferansen 2018 
  Leder orienterte fra konferansen. 

 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 22.03.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt 

Det fremkom ingen saker. 
 
 
 
Møtet hevet kl. 20.30. 
 
 
 


