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Sak 13/17  Revisjonens oppsummering av årsoppgjørsrevisjon 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00159-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisjonens oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen til 
orientering. 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalgsforskriften § 6 gir kontrollutvalget en plikt til å påse at 
regnskapsrevisjonen skjer på en betryggende måte. De krav som gjelder for denne 
revisjonen framgår av forskrift for revisjon av kommuner og fylkeskommuner. 

I henhold til avtalen med Deloitte, jf. pkt. 5.0 i Kravspesifikasjonen, skal «revisor årlig 
utarbeide en halvårsrapport og en rapport for hele revisjonsåret for kommunen som 
stiles til kontrollutvalget. Rapportene skal beskrive hva revisjonsoppgavene har 
omfattet og hvordan de er utført.»   

I rapporten under «Bakgrunn» fra Deloitte framgår det at den er ment som en 
orientering til ledelsen i kommunen og som en del av den løpende kommunikasjonen 
mellom dem.  Sekretariatet er usikker på hvem rapporten egentlig har som adressat.  

Sekretariatet finner kapitteloverskriftene i rapporten noe forvirrende. 

Kapittel 1 «Om arbeidsprosessen» ble også lagt fram i revisjonens rapport av 25. 
november 2016 som ble behandlet av kontrollutvalget i sak 37/16.  Det framgår ikke 
av den nye rapporten om kommunen senere har fulgt opp merknadene eller om 
revisjonen har videreført dialogen med kommunens om disse punktene..  

Under kapittel 2 «Konkusjoner/vurderinger» gjentar revisjonen sin påpekning av 
bruddene på overtidsbestemmelsene.  Kommunen svarer bl.a. at den vil målrette sin 
oppfølging av 2 virksomheter.  

I dett kapittelet tar revisjonen opp en rekke andre forhold som den ber kommunen 
rette opp, særlig innen IKT. Det framgår av kommunens kommentarer at den har 
andre vurderinger enn revisjonen om risiko og behovet for endringer på flere 
områder.  
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Side 2 av 2 

Revisjon valgte å fokusere på følgende områder i sin revisjonsplan for 2016: 
1. Lønn/pensjoner
2. Selvkost
3. Investering/drift
4. Offentlige anskaffelser

Sekretariatet pekte i saken om revisjonens rapport per 26. november 2016 på at 
revisjonen ikke fortalte om sin oppfølging av fokusområdene i revisjonsplanen. Dette 
gjøres heller ikke systematisk i den nye rapporten og dette mener vi er en svakhet 
som undergraver utvalgets kontroll av revisjonens arbeid.  

Rådmannen er invitert til møtet for å kommentere rapporten og svare på spørsmål. 

Ås, 24.05.2017 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 

Vedlegg: Deloittes rappport om oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen, datert 16. 
    mai 2017 (Mottatt 23.6.17) 
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Bakgrunn 

Som ledd i vår revisjon av Oppegård kommune, ønsker vi å gi en orientering om hva vårt arbeid har gått 
ut på, og hvilke funn som er gjort. 

Det må presiseres at det i denne sammenheng ikke er ment som et nummerert brev i vanlig forstand, 
dvs. brev som inneholder kritikkverdige forhold i kommunen, som krever kontrollutvalgets særlige 
oppmerksomhet. 

Denne uttalelsen er derfor formet som en rapport. Rapporten er ment som en orientering til ledelsen i 
kommunen, og anses som en del av den løpende kommunikasjonen mellom revisor og ledelsen i 
Oppegård kommune. Rapporten er en orientering og må ikke forveksles med avtalte kontrollhandlinger 
eller attestasjoner etter ISRS 4400 / SA 3000. 
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1. Om arbeidsprossessen 
1.1 Planlegging / interimsfasen 
Som omtalt i vår rapport datert 24. november 2016, startet arbeidet høsten 2016 med en gjennomgang 
og forståelse av kommunens rutiner for å håndtere de forskjellige arbeidsoppgavene. Videre ble det 
samlet inn data, utført detaljkontroller av transaksjoner i regnskapet, testet utvalgte kontroller som er 
relevante for regnskapsporsessen. I tillegg ble revisjonen for årsoppgjøret planlagt. 

I denne rapporten fulgte vi også opp rapportpunkter fra årsoppgjøret for 2015, kommunisert ved rapport 
6. januar 2016 og 12. mai 2016. Vi rapporterte om følgende konklusjon på tilbakemeldingen av våre 
punkter: 

1.1.1 Lønn og pensjon 
Vi har i tidligere rapport bemerket at kommunen legger mye vekt på overvåkingskontrollen av 
lønnsutbetalingene der virksomhetsleder/ mellomleder gjennomgår lønnslisten for sitt ansvar. Kontrollen 
anses å være utført ved negativ bekreftelse. Vi anbefalte kommunen å implementere spor av denne 
kontrollen ved at eksempelvis mailbekreftelse sendes fra leder dersom utbetalingen er ok. 

Kommunen har ikke endret den tidligere rutinen, men har fult ut implementert Personalmeldingsmodulen 
der alle endringsmeldinger blir registrert, og attestert og godkjent av to ulike personer. Implementering 
av nevnt modul reduserer risikoen for feilregistrering i lønnssystemet. 

Vi mener fortsatt at rutinen for negative bekreftelser av lønnsutbetalinger bør endres, men mener 
implementeringen av Personalmeldingsmodulen reduserer risiko for feilutbetalinger av lønn da man 
unngår manuell punsjing. I tillegg reduseres risikoen for at endringsmeldinger kan bli glemt oversendt til 
lønnsavdelingen. 

Kommunens kommentar: 

Oppeg§rd kommune har vært i kontakt med systemleverandøren Visma, med forespørsel om § generere 
en kontrollrapport for vJre virksomhetsledere. Med en slik løsning ville virksomhetsledere i forkant av 
lønnsutbetalingen f§ tilsendt et lønnsforslag for kontroll og elektronisk godkjenning. En slik løsning er 
systemmessig ikke mulig § f§ implementert fra systemleverandøren. Oppeg§rd kommune opplever det 
som lite hensiktsmessig ut i fra kost-nytte § innhente bekreftelse fra virksomhetsledere pr epost i forkant 
av lønnsutbetalingene. 

I tillegg utfører virksomhetslederne i forbindelse med økonomirapporteringen hver månea en vurdering 
av regnskapsført forbruk p§ lønnsartene opp mot budsjett. Dette er en god kontroll som vil avdekke 
dersom regnskapsført lønn er over budsjettert lønn. 

1.1.2 Brukerinnbetalinger 
Vi anbefalte at kommunen skulle dokumentere de kontrollene som gjennomføres for å sikre at alle 
brukere som er tilkoblet vann- og avløpstjenester blir fakturert. Kontrollen er ikke gjennomført i 2016, 
men kommunen presiserer at det fra 2017 blir innfør to-delt gebyrordning (fast del og variabel del), i 
samsvar med ny forskrift for vann- og avløpsgebyr. I den forbindelse vil det da bli foretatt diverse 
krysskontroller. Dette må gjennomføres i løpet av januar 2017. Vi anbefaler at kommunen dokumenterer 
de kontrollene som utføres. 

Kommunens kommentar: 

I 2017 er det gjennomført flere kontroller knyttet til kommunens vann- og avløpstjenester, blant annet 
krysskontroll av at de som blir fakturert for vann ogs§ blir fakturert for avløp. Kontrollene er gjennomført 
og dokumentert, før fakturering av 1. termin 2017. Flere kontroller vil bli gjennomført før fakturering av 
3. termin. Dokumentasjon av gjennomførte kontroller oppbevares p§ Driftsstasjonen. 
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1.1.3 Sykelønnsrefusjoner 
Vi anbefalte i vår oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen at mindre av ansvaret knyttet til 
sykelønnsrefusjoner burde ligge på den aktuelle lederen, og at det burde vært utarbeidet flere kontroller 
for å sikre fullstendigheten av sykelønnsrefusjonene fra NAV. 

Kommunen har innhentet et tidligere stort etterslep på faktiske tilbakebetalinger fra NAV ved å dedikere 
en person til oppgaven. Etterslepet er bortimot hentet inn, og kommunen har fått gode rutiner for å sikre 
at registrerte sykemeldinger ender i utbetaling fra NAV. 

Det er fortsatt ingen kontroller som sikrer at samtlige sykemeldinger blir registrert i HRM. Kommunen 
bygger på virksomhetsleders incentiv for å holde seg innenfor budsjettrammen, og at virksomhetsleder 
må ha sykelønnsrefusjon for å kunne betale for en foreløpig erstatning av stillingen. Vi mener fortsatt at 
for mye av ansvaret ligger på den aktuelle lederen. 

Kommunens kommentar: 

OppegJrd kommune opplever at det ikke er mulig J foreta kontroller for J sikre fullstendigheten av 
sykelønnsrefusjoner fra NA V. Siden sykefravær ikke registreres i sidesystemer som kontrollene kan 
foretas opp mot sJ ligger ansvaret pJ den aktuelle lederen. Regnskapsseksjonen overtar imidlertid videre 
oppfølging av sykepengerefusjon fra leder registrerer sykefraværet og til sykepengerefusjonen er 
mottatt. 

NAV har siden høsten 2016 digitalisert sykemeldingsprosessen. Denne løsningen innebærer i første 
omgang at arbeidsgivere mottar sykemeldingens del C elektronisk, mens del D forblir pr papirform. 
OppegJrd kommune har besluttet ikke J ta i bruk denne løsningen før NAV høsten 2017 digitaliserer 
sykemeldingens del D. Med digitalisering av sykemeldinger kan vi pJ sikt foreta kontroller for J sikre at 
alle utstedte sykemeldinger er registrert i lønnssystemet. 

Regnskap og HR seksjonene holder kurs i sykelønn m.m. for alle virksomheter, her blir det pJpekt 
viktigheten av J sende inn sykemeldinger fortløpende til regnskapsseksjonen. 

1.1.4 Reiseregninger 
Vi observerte at kommunens dokumentasjon av reise - og oppholdsutgifter ikke oppfyller kravene i 
bokføringsforskriften § 5-9. Svakhetene er foreløpig ikke rettet opp i. Kommunen selv mener svakhetene 
vil bli utbedret ved implementeringen av Visma Expense, som er forventet 1. halvår 2017. 

Vi ønsker å gjøre kommunen oppmerksom på at manglende dokumentasjon av reiseregning kan medføre 
at den ansatte skattemessig må innberettes for utgiftene som har påløpt i jobbsammenheng. 

Kommunens kommentar: 

OppegJrd kommune er inntorstått med svakhetene i skjemaer for reiseregninger. Implementeringen av 
Visma expense vil utbedre disse svakhetene ved at formkravene som følger av bokføringsforskriften § 5- 
9 vil bli ivaretatt. 

1.1.5 Overtid 
Det ble i forbindelse med vår årsoppgjørsrevisjon avdekket at enkelte ansatte arbeidet overtid som 
overskrider arbeidsmiljølovens regler, ref§ 10-6. Kommunen mener at lokale avtaler gir adgang til 300 
timer overtid på en periode på 52 uker. Per oktober 2016 er det 2 personer som har overskredet denne 
grensen, og flere som ligger i faresonen for å overskride timeantallet innen året er omme. Det er 
ytterligere flere medarbeidere som har overskredet reglene om maksimalt 200 timer overtid på en 
periode på 52 uker, som er arbeidsmiljølovens hovedregel. Bruken av overtid er ikke knyttet til en sektor, 
men er observert i ulike deler av kommune. 

Vi anbefaler at kommunen ser på sine egne rutiner for overtidsarbeid. 

Kommunens kommentar: 
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Se kommentar under punkt 2.1 

1.2 Årsoppgjøret 
Med bakgrunn av arbeidet utført i planleggings/ interimsfasen, etter revidering av risikovurdering og 
revisjonsplan, testes det i denne fasen de områder man anser at det kan ligge risiko for vesentlige feil i 
regnskapet. 

Testene består i hovedsak av to typer tester. 

Test av kontroller 
Der hvor man har vurdert at det eksisterer gode interne kontrollrutiner, og disse er dokumentert, 
består testingen av å dokumentere kontrollene, etterprøve dem og verifisere at de faktisk fungerer. 

Substanstester 
På øvrige områder, og som supplement til test av kontroller, foretas substanstester. 
Substanstestene er både spesifikke analytiske analyser, samt detaljtester av faktiske transaksjoner. 

Vår revisjon har bestått av både test av kontroller og substanstester. 

1.3 Evaluering 
I evalueringen vurderer vi resultatet av testene. Resultatet avgjør hvorvidt vi har innhentet tilstrekkelig 
sikkerhet for at testede områder ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. 

1.4 Hva arbeidet har omfattet og hvordan handlingene er utført 
Vår årsoppgjørsrevisjon av Oppegård kommune har i sin korthet bestått av følgende: 

• Revidering av fastsatt revisjonsplan 
• Årsoppgjørsrevisjon på basis av revidert revisjonsplan 
• Oppsummeringsmøte med regnskapsavdelingen. 

1.4.1 Test av internkontroll 
Vi har testet det vi mener er sentrale deler av kommunens internkontroll som kan bidra til at vi kan 
utføre en mer effektiv og hensiktsmessig revisjon. Vi har valgt å bygge på internkontrollen på flere 
områder, de viktigste er: 

• Attestering av inngående fakturaer som sikrer nøyaktigheten og tilhørigheten av kommunens 
utgifter. 

• Test av at alle inngående fakturaer over et satt grensebeløp er kontrollert for riktig kontering, 
klassifisering og korrekt avgifts behandling. 

• Automatisk sperre for å utbetale lønn til personer som ikke er i personalmodulen. 
• Attestasjoner av timelister som sikrer gyldigheten av lønnskostnadene. 
• Test av at alle lønnsutbetalinger over et satt grensebeløp er vurdert særskilt med hensyn på 

gyldighet. 
• Bankfullmakter for å unngå uautoriserte utbetalinger. 

1.4.2 Substanstester 
Detaljtester 
Detaljtester kan benyttes for å bekrefte mange forskjellige regnskapspåstander, herunder gyldighet (at 
kostnaden vedrører kommunen), periodisering (at kostnader/ inntekter er bokført i riktig år), eksistens 
(at de bokførte driftsmidler faktisk eksisterer), fullstendighet (at gjelden er fullstendig gjenspeilet i 
regnskapet), det bemerkes at dette kun er eksempler og at oppramsingen såldes ikke er uttømmende. 

Detaljtester er utført på en rekke områder, heriblant: 

• Inntekter 
o Kontroll av brukerinnbetalinger ved å kontrollere faktureringen av et tilfeldig utvalg 

gårds- og bruksnumre. 
o Skatteinntekter og rammetilskudd er avstemt mot Børre Stolp. 
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o Andre salgs og leieinntekter er på stikkprøvebasis kontrollert mot kontrakt. 

• Selvkost 
o Kontroll av at kommunen har 100 % inndekning på kostnadene knyttet til renovasjon iht 

Forurensningsloven. 
o Vi har påsett at det ikke forekommer oppbygning av selvkostfondene. Det konstateres at 

det var betydelige overskudd på selvkostområdene for vann og avløp i 2016, men at 
fondene er innenfor anbefalt tidshorisont på 3-5 år. 

o Vi har kontrollert benyttet rentesats. 

• Lønnsutgifter 
o Vi har kontrollert et utvalg reiseregninger mot underdokumentasjon. 
o For øvrig er lønnsområdet revidert ved analytisk kontroll av kostnadene. 

• Kjøp av varer og tjenester 
o Kontroll av et utvalg inngående fakturer, i tillegg til analytiske handlinger. 
o Stikkprøver av utgifter med fokus på skille mellom drift og investering. 

• Eiendeler 
o Banken blir avstemt mot ekstern dokumentasjon. 
o Kommunens utlån er avstemt mot ekstern dokumentasjon, tapsavsetningen er vurdert. 
o Kundereskontroen er avstemt med hovedbok. Reskontroene er gjennomgått for gamle 

poster. Tapsavsetningen er vurdert. 
o På stikkprøvebasis kontrollert tilganger av anleggsmidler. 
o Vi har vurdert verdsettelsen av kommunens aksjer og andeler i andre selskaper. 

• Gjeld 
o Leverandørreskontroen er avstemt mot regnskapet. Vi har kontrollert kommunens 

avsetninger ved årsslutt for å sikre at leverandørgjelden er fullstendig. 
o Vi har kontrollert kommunens aktuarberegning, og kontrollert kommunens 

pensjonsinnbetalinger mot aktuarens beregninger. 
o Kommunens langsiktige gjeld er avstemt mot ekstern dokumentasjon. Låneopptaket er 

kontrollert mot kommuneloven. 

• Egenkapital 
o Vi har kontrollert bruken av kommunens budne fond. 
o Kapitalkonto, disposisjonsfondet og memoriakonto er avstemt. 

1.4.3 Analytiske kontrollhandlinger 
Vi har foretatt analytiske kontrollhandlinger både i planleggingsfasen og årsoppgjørsrevisjonen. 

Analytiske kontrollhandlinger benyttes både som innledende handling for å finne unormale 
sammenhenger i regnskapet som krever ytterligere oppfølging, og mer detaljerte analyser for å bekrefte 
bestemte regnskapsposter. 

I tillegg utføres en avsluttende analyse der det vektlegges å forklare vesentlige endringer i forhold til 
regulert budsjett. Formålet med denne analysen er å konkludere på om det er innhentet tilstrekkelige 
revisjonsbevis. 
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2. Konklusjon/ vurderinger 
Vi har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler i det avlagte regnskapet, ei heller spesielle forhold som 
indikerer økt risiko for feil eller mangler utover det som anses å være normalt ut fra bransjemessige 
forhold. 

Som vi har kommunisert med administrasjonen er vår oppfatning at Oppegård kommune i all hovedsak 
har etablert gode interne rutiner og har god overordnet styring knyttet til regnskapet og 
regnskapsrapporteringen. Kommunen anses å ha kommet langt i arbeidet med overholdelse av 
bokføringsloven sammenlignet med en rekke andre kommuner. 

Vi ønsker likevel å gjøre oppmerksom på noen forhold: 

2.1 Oppfølging av overtidsbestemmelser 
Vi har tidligere kommunisert forholdet med kommunen. Kommunen henviser til at det er inngått lokale 
avtaler i henhold til aml §10-6 (5), som gir adgang til 300 timer overtid. I 2016 er det likevel 8 personer 
som har jobbet mer enn 300 timer. 

Det er totalt 9 personer som har jobbet mellom 200-300 timer overtid. 

Bruddet på overtidsbestemmelsene vil ikke påvirke regnskapsrapporteringen, men vi mener forholdet er 
viktig å kommunisere til kontrollutvalget. Overtidene er i hovedsak knyttet til virksomhetene Vann- og 
Avløp, samt Høyås Bo- og rehabiliteringssenter. 

Kommunens kommentar: 

Arbeidsmiljøloven vedr overtidsbestemme/ser er godt kjent blant kommunes virksomhetsledere. Brudd p~ 
bestemmelsene skjer i liten grad. Vi ser likevel at vi m~ m~lrettede oppfølgingen overfor 2 av 
kommunens virksomheter. 

2.2 Oppfølging av kreditposter i kundereskontroen 
Det er under vår revisjon avdekket at kundereskontroen knyttet til «komfakt husleie» fremstår som noe 
uoversiktlig med en rekke kreditposter og eldre poster. Reskontroen inneholder fakturerte husleier til 
privatpersoner. 

Kreditpostene vil ikke påvirke fremstillingen av regnskapet da beløpenes størrelser ikke er vesentlige. Vi 
anbefaler likevel kommunen å foreta en gjennomgang slik at reskontroen fremstår som ryddig og 
oversiktlig. 

Kommunens kommentar: 

Overførsler p~ direkte trekk husleie av ulike NAV ytelser skjer med en viss uregelmessighet og samsvarer 
derfor ikke med m~nedlig fakturering av husleie. Vi er oppmerksom p~ at det har samlet seg opp et 
større beløp for noen leietagere, regnskap og NAV vil i løpet av mai 2017 gjennomg~ disse. 

2.3 Offentlige anskaffelser 
Det er ved vår revisjon funnet brudd i regelverket om offentlige anskaffelser. Kommunen har foretatt 
innkjøp av helse- og sosialtjenester uten å gjennomføre anskaffelsen i henhold til gjeldende lovverk. 

Dette skyldes at kommunen har foretatt en anskaffelse for en bruker, men har ikke lyktes i å få 
vedkommende til å signere på samtykkeerklæringen. Grunnet taushetsbelagt informasjon der brukeren 
ikke samtykket til at dette kan formidles videre, har ikke kommunen kunnet gjennomføre anskaffelsen i 
samsvar med lovkravene. 

I denne saken har brukeren nylig fått oppnevnt en verge. Kommunen venter dermed at saken er løst i sin 
helhet i løpet av april 2017. 
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Kommunen har i dette tilfelle måtte bryte ett av to regelverk for å finne botilbud til den aktuelle 
brukeren. Kommunen har igangsatt nødvendige tiltak for å rette forholdet, og har etter vår oppfatning 
løst dette etter beste evne. 

Kommunens kommentar: 

Virksomhetens tilbakemelding er: 
Vi har avholdt de nødvendige møter med aktuelle kontaktpersoner vedrørende funksjon og hjelpebehov, 
opprettet kontakt, innhentet oppdatert vergefullmakt og er i dialog med hjelpeverge. Det som gjenstjr 
før revurdering og godkjenning av vedtak er en oppdatert kriseplan fra bostedet til brukeren." 

Jus/adm har gitt beskjed til virksomheten om at sj snart vedtak er fattet, tar de kontakt med oss for 
gjennomføring av anskaffelse av botilbud. 

2.4 Interne rutiner knyttet til IT - oppfølging av tidligere kommuniserte punkter 
Som del av den finansielle revisjon av Oppegård kommune ble det 16. desember 2016 foretatt en 
oppdatering av gjennomgangen av de generelle IT-kontrollene fra 2015. 

Vi har ikke foretatt en fullstendig vurdering av kommunens IT-systemer. Formålet med denne 
gjennomgangen var å få en oversikt over kommunens IT-miljø, hvor hovedfokus har vært på 
brukeradministrasjon, endringshåndtering og integrasjon mellom de ulike systemene. Vi har ikke foretatt 
detaljert testing i systemer, men basert våre observasjoner på opplysninger gitt til oss i møtet med IT 
avdelingen samt mottatt dokumentasjon i etterkant av revisjonen. 

Vi observerer at kommunen har jobbet med flere av punktene fra 2015. Blant annet har kommunen 
ansatt en egen virksomhetsarkitekt som har kartlagt og dokumentert arkitektur og infrastruktur i 
kommunen, i tillegg til å gi innspill til forbedringer og prioriteringer av disse. 

Følgende fremkommer vår oppfølging av punktene som ble rapportert i forbindelse med 2015-revisjonen: 

2.4.1 Manglende dokumentasjon av !KT-arkitektur 
Vi er gjort kjent med at det ikke finnes en arkitekturbeskrivelse som dokumenterer kommunens systemer 
og hvordan integrasjon mellom systemer er satt opp og fungerer. Dette kan, dersom en hendelse skulle 
oppstå, gi økt risiko for at systemene ikke gjenopprettes tidsriktig. 

Vi anbefaler at kommunen utarbeider en oversikt over arkitektur som beskriver flyten mellom de ulike 
systemer, både i og utenfor sikker sone, noe som kan gjøre arbeidet med å gjenopprette systemer og 
integrasjoner enklere dersom en hendelse skulle inntreffe. 

Status 2016: 
Det er ansatt en egen virksomhetsarkitekt i 2016. Arkitekturen er kartlagt og dokumentert, i tillegg har 
virksomhetsarkitekten kommet med innspill på forbedringer og prioriteringsliste på disse. 

Dokumentering innenfor/utenfor sikker sone er det ikke tatt stilling til per dags dato. Vi har hatt fokus på 
dataflyten. Det er også utarbeidet oversikt over infrastruktur. 

Kommunens kommentar: 

Ingen ny kommentar. 

2.4.2 Avvik fra backup lagringskrav i sikkerhetshåndboken 
Vi er gjort oppmerksomme på at backup taper ikke lagres i brannsikkert skap i et annet rom enn 
dataanlegget, men blir stående i taperobot. Dette avviker fra kommunens Sikkerhetshåndbok punkt 
8.4.1. Vi er også gjort kjent med at det ikke er etablert en kontroll som følger opp at backup er kjørt uten 
mangler/feil hver dag. Manglende tilfredsstillende lagring av data kan gi økt risiko for nedetid dersom en 
hendelse inntreffer som gjør datarom utilgjengelig. 
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Vi anbefaler at kommunen lagrer backuptaper i tråd med egen policy, dvs. i brannsikkert skap på et 
annet sted enn selve datarommet. Videre anbefaler vi at kontroll av backupkjøring implementeres som 
del av fast morgenrutine for IT-avdelingen. 

Status 2016: 
Backuptaper blir lagret in-house fremdeles. Det er imidlertid etablert bedre kontroll på kvalitet av 
bacuptaper og at backup blir foretatt og at disse er fullstendige. Vi anbefaler at backuptaper blir lagret i 
tråd med egen policy som er lagring i eksternt brannsikkert skap. 

Kommunens kommentar: 

Datarommet har eget slukkeanlegg, slik at risikoen for brann vurderes til § være liten. I løpet av mai blir 
det etablert fast rutiner for lagring av backuptaper i brannsikker skap. 

2.4.3 SekChek -vurdering av internkontroll i Active Directory 
Vi har foretatt en SekChek som er et analyseverktøy knyttet til IT-sikkerhet. Basert på en begrenset 
gjennomgang, har vi ikke identifisert svakheter som vil føre til vesentlige feil i regnskapet. Det er 
imidlertid avdekket enkelte risikoer som med fordel kan observeres over tid. 

Reversibel kryptering (Reversible Encryption enabled) 

Innstiling i Active Directory (AD) er åpen for reversible passord kryptering. Dette vil med andre ord si at 
passordene kan lagres i klar tekst og ikke som kryptert tekst. Standard innstilling i AD er «disabled». 
Denne innstilling bør ikke aktiveres med mindre krav til en kritisk applikasjon overstiger behovet for å 
beskytte passord. 

Dette medfører økt risiko for uautoriserte endringer av data. Ikke tilfredsstillende passordkontroll i tillegg 
til at automatisk utlogging av bruker ikke er tatt i bruk, vil øke risiko for uautorisert tilgang og endring. 

Vi anbefaler at det innføres strengere krav til kryptering av passord. Alternativt bør Oppegård kommune 
vurdere å ta i bruk totrinns autentiseringsteknologi, med lockout etter tre ikke korrekte påloggingsforsøk. 

Kommunens kommentar: 

At vi ikke har tatt i bruk automatisk ut/ogging utgjør ingen sikkerhetsrisiko, da vi har automatisk /§sing 
av skjermen, og ingen da kan misbruke en brukers p§Joggede PC. Vi vurderer foreløpig ikke § innføre 
autoutlogging, da tilgangen til§ endre noe p§ vegne av andre er /§st gjennom at PCene er J§st og man 
m§ benytte passord for § §pne PCen igjen. 

Anbefalingen om strengere krypteringskrav av passord er avhengig av svaret p§ første avsnitt, men er 
§rsaken at vi vil ha single signon, s§ har vi vurdert risikoen som mindre enn nytteverdien. Jeg ser ikke 
for meg at vi kommer til§ g§ bort fra single signon, snarere tvert imot, vi vil ha det p§ flest mulig 
systemer som krever innlogging (evt. med unntak av sikker sone). 

To-faktor p§Jogging er vurdert, men dette er en avveining av risiko kontra hvor tungvint det skal være 
for v§re brukere § komme inn i systemene. Vi har to-faktor p§Jogging p§ Virtual Desktop (VDI). Det betyr 
at vi har to-faktor p§Jogging, s§ lenge brukerne befinner seg utenfor v§re domener. 

Vi har ingen planer om § innføre to-faktor p§Jogging for alle brukere ogs§ innenfor v§rt domene. Risikoen 
er vurdert. 

Status 2016: 

Kommentar fra 2015 st§r seg. 

2.4.4 Bruker konti som ikke kreves passord 
Vi har observert at 489 brukere har mulighet til å logge på systemet uten via passord. Vi er også gjort 
oppmerksomme på at det ikke er etablert passord-regime for pålogging til Visma. 

10 



13/17 Revisjonens oppsummering av årsoppgjørsrevisjon - 17/00159-1 Revisjonens oppsummering av årsoppgjørsrevisjon : Deloitte Oppsummeringsrapport Oppegård kommune 2016

I forbindelse med revisjonen er det ikke gjort en sammenstilling av nevnte 489 brukere og Vismabrukere, 
men svake rutiner og policyer i AD øker risiko både for uautoriserte endringer og tilgang til finansielle 
data. 

Vi anbefaler at det innføres strengere krav til passord og at samtlige brukere i kommunen må benytte 
passord ved pålogging via AD. Vi anbefaler også at det etableres passord for pålogging til Visma. 

Kommunens kommentar: 

Det opprettes ikke brukere pJ vJrt datasystem som ikke har passord. De 489 kontiene som fremkommer 
i rapporten ved J kjøre SekChek er typiske fellespostkasser eller autogenererte brukere via SA TS. Vi har 
ingen personer som har brukernavn uten passord. 

Status 2016: 

Kommentar fra 2015 stJr seg. 

2.5 Interne rutiner knyttet til IT - forhold avdekket ved 2016-revisjonen 

2.5.1 Hendelser i 2016 
Kommunen har hatt en katastrofesak sommeren 2016 der Visma Økonomi og ESA (kommunens 
saksbehandlingssystem), som begge er HTML-basert, ble oppgradert i juni uten at serverplattformen 
støttet dette. Dette medførte at systemene var nede og at flere hundre brukere ikke fikk gjort jobben sin. 

Kommunen hadde i tillegg en hendelse i november 2016 da ESX-maskiner med 150 servere sluttet å 
virke. Da hendelsen skjedde på en søndag fikk dette mindre betydning for organisasjonen som helhet, 
men kommunen slet lenge med mailserveren. 

Det er ingen grunn til å tro at disse hendelsene har påvirket økonomisystemet eller systemer som leverer 
informasjon til økonomisystemet. Kommunen anbefales likevel å gjennomgå infrastrukturen for å 
forhindre slike hendelser i fremtiden. 

Kommunens kommentar 

ESX-maskinene er nJ skiftet ut, og hele diskmiljøet blir erstattet i løpet av mai/juni. 

2.5.2 Restore av finansielle data 
Vi er gjort oppmerksomme på at det er usikkerhet knyttet til gjennomføring og restore av finansielle 
data. Det er ikke etablert en fast rutine som tester tilbakelegging av tape. Dersom data-tapene ikke 
enkelt lar seg legge tilbake, øker dette risikoen for å miste finansielle data. 

Vi anbefaler at kommunen etablerer en rutine som inkluderer periodisk test av finansielle backupdata. 

Kommunens kommentar: 

Vi legger jevnlig tilbake data fra backup sli at restore-rutinen pJ generelt grunnlag er verifisert. 

2.5.3 Manglende rutiner for endringshåndtering og eget testmiljø 
Det fremkommer at kommunen ikke har utarbeidet egne rutiner for endringshåndtering. I tillegg er vi 
gjort oppmerksomme på at kommunen ikke har eget testmiljø for test av endringer, følgelig at endringer 
går direkte i produksjon. Manglende rutiner for endringshåndtering samt manglende testmiljø øker risiko 
for nedetid og feil dersom ikke endringer er kompatible med øvrige systemer eller fungerer som tiltenkt 
med det systemoppsett og integrasjoner som kommunen har etablert. 

Vi anbefaler at kommunen etablerer rutiner og prosesser for endringshåndtering samt etablerer et 
testmiljø hvor alle endringer, både større og mindre, skal testes før endringer går i produksjon. 
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Kommunens kommentar: 

Det er etablert egen «Rutine for oppgradering va applikasjoner og hJndtering av fei/situasjoner for 
applikasjoner», datert 7.10.14. 

NJr det gjelder etablering av et testmiljø for kommunens ca 120 applikasjoner, vil det bl.a. kreve 
forholdsvis stor økning av ressurser i !KT-seksjonen for J kunne drifte to driftsmiljøer. Det vil pJ/øpet 
store investerings- og driftskostnader for J etablere et testmiljø som er identisk med produksjonsmiljøet. 
Kostnaden med J etablere og vedlikehold et testmiljø tremstsr som uforholdsmessige nJ. Erfaring viser 
at ved J gjennomføre kontroll- og kvalitetstiltak før oppgraderinger, reduseres risikoen ved 
oppgraderinger i tilstrekkelig grad. Nordre Follo kommune bør man imidlertid legge til rette for J etablere 
et testmiljø for egen driftede systemer. 

Dersom det er ønske om nærmere diskusjon av forholdene som er omtalt over, står vi gjerne til 
disposisjon. 

D2i4 
Vidar Nesse 
statsautorisert revisor 

Deloitte. 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its 
network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent 
entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.no for a more 
detailed description of DTTL and its member firms. 

Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies; Deloitte AS, providing 
audit, consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services. 

Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and private clients 
spanning multiple industries. Deloitte serves four out of five Fortune Global 500® companies through a globally connected network 
of member firms in more than 150 countries bringing world-class capabilities, insights, and high-quality service to address clients' 
most complex business challenges. To learn more about how Deloitte's approximately 245,000 professionals make an impact that 
matters, please connect with us on Facebook, Linkedln, or Twitter. 

© 2017 Deloitte AS 
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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 14/17 Forlengelse av avtalen med Deloitte om revisjon

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00157-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
1. Kommunestyret benytter seg av opsjonen til å fornye avtalen med Deloitte As 

med ett år, fra 1. januar 2018 til 31. desember 2018.
2. Rådmannen bes inngå avtalen med Deloitte AS 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

Vedlegg: 
230315Oppegård Vedlegg A - Kravspesifikasjon, Leverandør av revisjon - 
rådmannens erfaringer med Deloitte AS.pdf 

SAKSUTREDNING: 

Kommunestyret fattet i sak15/15 Valg av revisor for Oppegård kommune bl.a følgende 
vedtak:  
« 2. Kommunestyret velger Deloitte som kommunens revisor for regnskap g 
forvaltningsrevisjon  for perioden 1. januar 2016 til og med 31. desember 2017,  med 
opsjon for oppdragsgiver til å forlenge avtalen med 1 + 1 år.»  

Det er kommunestyret som velger kommunens revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av 
innstilling fra kontrollutvalget. Jf. Kommuneloven § 78 nr.4. Sekretariatet legger til grunn 
at dette også gjelder ved spørsmål om eventuell bruk av opsjon til å forlenge slik avtale.  
Sekretariatet tolker avtalens bestemmelse om «å forlenge av avtalen med 1 + 1 år» med 
at avtalen bare kan forlenges med ett år av gangen.  

Vedlagt følger vedlegg A Kravspesifikasjon til avtalen om revisjonstjenester mellom 
Oppegård kommune og Deloitte  AS, jf. kap. 3.1 i kontrakten.  

Sekretariatet har innhentet rådmannens uttalelse om hans erfaringer med revisor. 
Rådmannen uttaler i vedlagte brev datert 7. mai d.å. til FIKS:  
«Oppsummert er Oppegård kommune meget fornøyd med Deloitte AS, og rådmannen 
anbefaler Kontrollutvalget å innstille på en forlengelse av avtalen med Deloitte AS.»  

Sekretariatet har for sin del hatt et godt samarbeid med revisor. Revisor har møtt fast i 
kontrollutvalgets møter. Forvaltningsrevisjonsrapportene har holdt en svært høy kvalitet. 
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Side 2 av 2 

Revisor har ikke lagt fram forslag for kontrollutvalget om opplæring, jf. pkt. 4.0 i 
Kravspesifikasjonen.  

Kontrollutvalget vedtok i sak 19/16 at sluttdatoen for revisjonsavtalen med Deloitte bør 
tilsvare kommunestyrets vedtak om årsregnskapet. Utvalget ba derfor om at det finnes 
en løsning med Deloitte om avkortning av ett av opsjonsårene i revisjonsavtalen.  
Sekretariatet vil drøfte dette spørsmålet med Deloitte foran avgjørelsen om det andre 
opsjonsåret.  

Denne saken legges fram i såpass god tid før kontrakten med Deloitte opphører for at 
det skal bli rimelig tid til konkurranseutsetting dersom kommunestyret ikke benytter seg 
av opsjonen.  

Ås, 23.05.2017 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 

Vedlegg: 

1. Rådmannens brev av 7. mai 2015 til FIKS vedr. Leverandør av revisjon –
rådmannens erfaringer med Deloitte AS.

2. Vedlegg A Kravspesifikasjon
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Vedlegg A – Kravspesifikasjon 

1.0  Generelt 

Formålet med kontrakten er å sikre en forsvarlig revisjon av kommunens regnskap, 

og tilhørende regnskaper. Kommunen fører regnskap etter Kommuneloven med 

tilhørende regnskapsforskrifter og i henhold til god kommunal regnskapsskikk. 

Kontrakten skal også sikre at det gjennomføres forvaltningsrevisjon. 

Tjenesten skal utføres i samsvar med god kommunal revisjonsskikk og gjeldende 

bransjestandarder for øvrig. 

Revisor må utføre sine oppgaver og innhente dokumentasjon i størst mulig grad uten 

å belaste administrasjonen i kommunene 

2.0 Regnskapsrevisjon og attestasjoner m.v. 

2.1 Regnskapsrevisjon 

Revisor skal utføre revisjon av regnskapene til Oppegård kommune og tilhørende 

regnskaper.  Oppdraget inkluderer avgivelse av revisjonsberetning for kommunens 

årsregnskap for 2015. 

2.2. Kontroll- og attestasjonsoppgaver m.v. 

Revisor skal også utføre kontroll, attestasjon eller bekrefte, gi uttalelser til ulike 

kompensasjons- og tilskuddsordninger og refusjonskrav.  Dette arbeidet skal inngå i 

fastprisen for regnskapsrevisjon. 

Feil og mangler funnet før endelig attestering, gir ikke grunnlag for tilleggsfakturering. 

I tillegg skal revisor vurdere om finansreglementet legger rammer for en 

finansforvaltning som er i tråd med kommuneloven og «forskrift om kommuners og 

fylkeskommuners finansforvaltning». Det skal utføres en vurdering minst en gang i 

valgperioden. Vurderingen skal også gjennomføres ved endringer, men før 

reglementet vedtas i kommunestyret. Økonomireglementet skal også justeres minst 

en gang i hver valgperiode. Kommunen ønsker at revisor kvalitetssikrer kommunens 

utkast til justert økonomireglement før den fremlegges kommunestyret. 

Det vil variere med hvilke statlige refusjons- og tilskuddsordninger som til enhver tid 

er tilgjengelige og aktuelle å benytte. Prisen må ta høyde for at antall attestasjoner 

relatert til refusjonskrav og rapportering ovenfor offentlige myndigheter kan endres 

som følge av krav fra sentrale myndigheter, politiske vedtak i kommunene etc.  

 For tiden gjelder dette følgende oppdrag: 

• Revisjonen skal utføre kontroll av grunnlaget for kompensasjon av

merverdiavgift og attestere kompensasjonsoppgaven hver termin (6 terminer) i

henhold til kompensasjonsforskriften § 4.
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• Revisjonsuttalelse knyttet til tilskuddsordningen for særlig ressurskrevende 

helse- og omsorgstjenester i kommunene.  

• Revisjonsuttalelse – Refusjonskostnader for enslige mindreårige flyktninger, 

halvårlig 

• Revisjonsuttalelse/godkjenning av spillemiddelregnskaper 

• Revisjonsuttalelse – Utvikling av kommunale oppfølgingstilbud i 

Frisklivssentraler for personer med kroniske lidelser 

• Revisjonsuttalelse – Den kulturelle skolesekken 

• Revisjonsuttalelse – Den kulturelle spaserstokken 

• Revisjonsuttalelse – Rekrutteringstilskudd for psykologer i de kommunale 

helse- og omsorgstjenester.  

• Revisjonsuttalelse – Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og 

omsorg ved livets slutt.  

• Revisjonsuttalelse – Utvikling og utprøving av samhandlingsmodeller på 

rusfeltet. 

• Revisjonsuttalelse – Tilskudd til tverrfaglig videreutdanning i psykososialt 

arbeid med barn og unge. 

• Revisjonsuttalelse – Tilskudd skolehelsetjenesten og helsestasjonstjenesten – 

forebyggende helsetjenester 

• Revisjonsuttalelse – Modeller for hverdagsrehabilitering 

• Revisjonsuttalelse – Tilskudd- Handlingsplan for uønskede svangerskap og 

abort 

• Revisjonsuttalelse – Treningstilbud barn/ungdom i samarbeid med idrettslag 

• Revisjonsuttalelse – Prosjekt «Foreldreveiledning» 

• Revisjonsuttalelse – Kompetanseløftet 2015 

• Revisjonsuttalelse – Midler fra kreftforeningen   

• Revisjonsuttalelse på kontroll av antall psykisk utviklingshemmede i 

kommunene 

• Revisjonsuttalelse - Tilskudd barnefattigdom 

• Revisjonsuttalelse – Tilskudd rustiltak 

• Revidering av beboerregnskap i kommunens sykehjem 
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2.2.3  Frister for attestasjonsoppgaver. 

 

Når avtale om revisjonstjeneste er inngått, skal revisor straks ta kontakt med 

Oppegård  kommune og gjøre avtale om frister for attestasjonsoppgavene. 

Overskridelse av tidsfrister fastsatt av statlige myndigheter kan føre til bortfall av 

tilskuddsmidler. Kommunen forbeholder seg rett til å gjøre gjeldende 

erstatningsansvar, dersom fristoversittelse skyldes revisor. 

 

Prisen for regnskapsrevisjon og attestasjoner inngår  i fastprisen for 

regnskapsrevisjon. 

3.0 Forvaltningsrevisjon 

Forvaltningsrevisjonen skal følge de retningslinjer som følger av Kommuneloven og 

Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v av 15. juni 2004 og 

anvende NKRFs standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Iht Revisjonsforskriften 

§6 skal kommunens virksomhet være gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar 

med bestemmelsene i kapittel 3. Der en interkommunal revisjonsenhet, et 

revisjonsselskap eller annet foretak/selskap er valgt, skal revisjonsenheten eller 

selskapet utpeke en ansvarlig forvaltningsrevisor for hvert oppdrag 

(oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor). 

Forvaltningsrevisjonens innhold, jf. revisjonsforskriften § 7, innebærer å gjennomføre 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut 

fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger, herunder om: 

• Forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger.  

• Forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som 

er satt på området.  

• Regelverket etterleves 

• Forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige 

• Beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer 

med offentlige utredningskrav. 

• Ressurser i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets forutsetninger 

og / eller om resultatene for virksomheten er nådd. 

Kontrollutvalget vedtar årlig temaer for forvaltningsrevisjon med tilhørende mål og 

problemstillinger, jf. Kommunestyrets vedtatte Handlingsplan for forvaltningsrevisjon. 

Bestillingen fra kontrollutvalget sendes oppdragsansvarlig revisor som deretter 

utarbeider en prosjektplan, der blant annet valg av metoder og gjennomføring, 

tidsramme, samt revisjonskriterier skal fremgå. Prosjektplanen legges fram for 

kontrollutvalget.   
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Gjennomføringen og rapportering av forvaltningsrevisjon skal skje iht god kommunal 

revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal 

etableres revisjonskriterier for det enkelte prosjekt. Det forutsettes intern 

kvalitetssikring av prosjekter/rapporter.  

Revisor skal fortløpende rapportere til kontrollutvalget om resultatene av 

gjennomførte forvaltningsrevisjoner. Rapportene skal legges frem for kontrollutvalget 

og kommunestyret. Rådmannen skal gis anledning til å uttale seg om de forhold som 

fremgår av rapporten og normalt ha en frist på 15 virkedager. Rådmannens 

kommentar skal tas inn i rapporten. Der et kommunalt foretak er gjenstand for 

forvaltningsrevisjon, skal styret og daglig leder gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn 

på de forhold som fremgår av rapporten (foretak ikke aktuelt for Oppegård?).  

Oppegård  kommune  har i de siste årene budsjettert med ca tre forvaltnings- 

revisjoner pr. år.  

Vi ber om timepris på forvaltningsrevisjon, jf. tildelingskriteriene. 

 

4.0  Opplæring 

 

Revisor skal legge fram forslag for kontrollutvalget om, og holde kurs for 

kontrollutvalgets medlemmer og/eller for medarbeidere i kommuneadministrasjonen. 

Temaer skal avtales for hver gang. Omfanget skal regnes til to kursdager pr. 

regnskapsår. 

Prisen for dette skal bakes inn i fastprisen for regnskapsrevisjon. 

 

5.0 Rapportering og kommunikasjon med kontrollutvalget 

 

Plan for utførelse av revisjonsarbeidet med fokusområder skal forelegges 

kontrollutvalget ved starten av hvert revisjonsår. I tillegg skal revisor årlig utarbeide 

en halvårsrapport og en rapport for hele revisjonsåret for kommunene som stiles til 

kontrollutvalgene.  Rapportene skal beskrive hva revisjonsoppgavene har omfattet og 

hvordan de er utført.  

Prisen for dette skal inngå i fastprisen for regnskapsrevisjon. 

6.0 Møter 

Revisor skal delta på møter med seksjonene for regnskap og organisasjon og 

tjenester for informasjon om, og drøftelse av aktuelle problemstillinger. Møtene finner 

sted 4 ganger pr. år og inntil 2 timer pr. gang.  

Revisor skal normalt møte fast i kontrollutvalget. Kontrollutvalget holder årlig ca 8 

møter på kveldstid. 

Tilbudet må også legge til grunn at det er behov for løpende kontakt mellom revisor 

og kontrollutvalgenes sekretariat. 
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Prisen for dette skal inngå i fastprisen for regnskapsrevisjon. 

 

 

7.0  Rettledning og bistand 

Leverandøren skal løpende besvare enkle spørsmål fra oppdragsgiver som er 

relatert til oppdraget uten ekstra kostnad.  Omfanget av dette anslås til ca 1-2 g/mnd.  

Dersom enkelte spørsmål krever  mer utfyllende svar og krever mer ressurser fra 

leverandøren, kan dette faktureres ekstra.  I slike tilfeller skal det  være en dialog 

mellom leverandør og oppdragsgiver om tidsbruk og eventuell kostnad. 

8.0 Arbeidsspråk 

Arbeidsspråket skal være norsk muntlig og skriftlig. 

 

9.0  Kontor    

Ved besøk fra revisor, skal kommunen stille egnede kontorplasser til disposisjon 

Arbeidsplassene vil blant annet være utstyrt med PC med tilgang til kommunens 

aktuelle datasystem. Tilsvarende vil revisor bli gitt online-mulighet til kommunens 

aktuelle datasystemer..  

10.0  Reisekostnader 

 

Kostnader for reisetid og reisekostnader skal inngå i fastprisen.  

 

11. 0 Prissamarbeid 

Det forutsettes at tilbyderne ikke bedriver prissamarbeid, eller på annen måte bryter 

norsk lovgivning og konkurranseforutsetningene.  

 

12.0   Kontrakt   

Arbeidet skal utføres i samsvar med de vedlagte kontraktsvilkår. 
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Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Organisasjonsnr.: postmottak@oppegard.kommune.no 
Postboks 510 Rådhuset 66 81 90 90 944 384 081 www.oppegard.kommune.no 
1411 Kolbotn Kolbotnveien 30 

FIKS - Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Postboks 195 

1431 ÅS 

Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 
Saksbeh.: SHH 216 07.05.2017 
Saksnr.: 17/2128-1 

_ 

Leverandør av revisjon - rådmannens erfaringer med Deloitte AS 

I forbindelse med at Kontrollutvalget i Oppegård skal behandle spørsmålet om å benytte 
opsjonen med Deloitte AS til å forlenge avtalen som kommunens regnskapsrevisor for 
ytterligere 1 + 1 år, ønsker Kontrollutvalget rådmannens vurdering.  

Oppegård kommune har gjennomgående gode erfaringer med Deloitte AS som revisor.  
Vi synes det er spesielt positivt at kommunen i forbindelse med årsoppgjøret tidlig får en 
plan fra revisor for hva de ønsker å ha fokus på, samt at det tidlig fastsettes tidspunkt for 
når årsoppgjørsrevisjonen skal starte. Det er også positivt at revisjonen starter umiddelbart 
etter avleggelsen av regnskapet.  

I forbindelse med arbeidet med attestasjonsoppdrag er revisor imøtekommende og stiller 
gode spørsmål, samtidig som de er lydhøre overfor kommunens utfordringer og svar.  

Når det gjelder bruk av revisor som rådgiver i faglige spørsmål, er vi også godt fornøyd med 
Deloitte AS.  Vi har heller ingen negative tilbakemeldinger i forhold til revisors arbeid med 
forvaltningsrevisjon.  

Oppsummert er Oppegård kommune meget fornøyd med Deloitte AS, og rådmannen 
anbefaler Kontrollutvalget å innstille på en forlengelse av avtalen med Deloitte AS. 

Med hilsen 
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Lars Henrik Bøhler 
Konstituert rådmann 

  

 
 

Monica Lysebo 
Konstituert kommunalsjef 

   
 

    
Dokumentet er elektronisk signert. 
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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 15/17  Oppfølging av fellesmøtet med Ski KU 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00158-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 

Vi viser til innkallingen til fellesmøtet med kontrollutvalget i Oppegård den 29. mai. 
Fellesmøtet har ingen vedtakskompetanse i forhold til kontrollutvalgenes mandat 
som følger av lov og forskrift. Eventuelle vedtak i fellesmøtet på disse områdene må 
derfor bekreftes av begge kontrollutvalg. 

Ås, 23.05.2017 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 
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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 16/17  Referatsaker 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00160-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Referatsakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
 

1. Godkjent protokoll fra kontrollutvalgets møte den 27. april 2017
2. Aktivitetsplanen per mai 2017

Ås, 24.05.2017 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 
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Aktivitetsplan 2015 

Ajourført 24.05.2017 

1 

  KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE 

 AKTIVITETSPLAN PR. MAI  2017 

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. 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

1 Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 FIKS KU 26.1.17 KST 130217 

2 Aktivitetsplan  Januar  FIKS Ajourføres foran hvert kontrollutvalgsmøte 

Utvalgets handlingsplan FIKS KU H -17  

3 Møteplan 
Møtene starter kl 18.00.  

FIKS 26.1 7.9 

16.3            19.10 

27.4          26.10 faglig forum 

1.6 7.12 

Fellesmøter med Ski KU 29.05 

| Revisjonsberetning Kommunens årsregnskap for 

2015 

15. 4.16 Deloitte KU 27.4.17 KST  

 5 Tertialrapporter: 

1.Tertialrapport jan-april 2016 - orienteringssak Mai 2016 Kommunen KU ? 

2. Tertialrapport jan-aug. 2016 - orienteringssak Okt. 2016 Kommunen KU 19.10.17  

6 Rapporter fra revisjonen: 
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Aktivitetsplan 2015 

  Ajourført 24.05.2017  
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Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

 1. Pr. 30.04.17 (perioden  1.5.16– 30.04.17) 

 

Mai 2016 Deloitte KU 1.6.17  

 

 

 Pr. 31.10.17 (perioden  01.05.17 – 31.10.17) Nov. 2016 Deloitte KU 7.12.17    

7 Revisjonsstrategi  2017  (01.05.17 – 31.04.18)  Deloitte KU 7.9.17  

8 Handlingsplan forvaltningsrevisjon  2017 - 2020  FIKS KU 20.10.16 KST 28.11.16 

9 Forvaltningsrevisjon 2016:     

 Internkontrollen i kommunen  Deloitte KU 8.12.16 KST13.02.17 

      

10 Forvaltningsrevisjon 2017      

 Internkontroll/system  for avviksmeldinger i 

barnehager 

 Deloitte KU 26.1.17 : Mål og Problemstillinger  

 Vedtaksoppfølging  Deloitte KU 26.1.17 : Mål og Problemstillinger  

11 Oppfølging av forvaltningsrevisjoner:      

 PPT i skole og barnehage 21.9.16 Rådmannen KU 8.12.16   KST13.02.17 

 Vedlikehold bygg 23.03.16 Rådmannen KU 20.10.16 KST 28.11.16 

 IKT og beredskap 31.12.16 Rådmannen KU 26.1.17  KST? 

 Prosjektstyring byggesaker – ny tilbakemeld. 20.04.17 Rådmannen  KU 27.04.17 KST15.05.17 

      

12 Overordnet analyse for selskapskontroll og plan 

for selskapskontroll 2017 – 2020  

08.09.16 FIKS KU 8.9.16  KST 17.10.16 

13 Andre kontrolloppgaver:     

 Avtalen med Deloitte utløper 31.12.17 

Spørsmålet om opsjon avklares innen juni 2017 

27.04.17 FIKS KU 1.6, KST 19.6  
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