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Sak 1/17 Mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon i 2017 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00021-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonene. 
Revisor bes legge fram prosjektplaner for de valgte prosjektene.  

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalget innstilte den 20. oktober 2016, jf. sak 29/16 overfor kommunestyret 
om å gjennomføre forvaltningsrevisjon i 2017 innen: 

1. Internkontroll/system for avviksmeldinger i barnehage.
2. Vedtaksoppfølging.

Kommunestyret vedtok den 28. november 2016 kontrollutvalgets innstilling. 

Sekretariatets forslag til mål og problemstillinger for de to prosjektene: 

1. Internkontroll/system for avviksmeldinger i barnehage

I kommunens plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 gis følgende nøkkelpunkter 
for dette temaet: etablering av rutiner for internkontroll/avviksmeldinger og kjennskap 
til og etterlevelse av rutiner blant ansatte. 

I overordnet analyse som lå til grunn for planen viste revisor til at: «Det pekes på 
utfordringer knyttet til internkontrollsystem og avvikssystem for barnehager. Særlig 
trekkes det frem at det er ikke tatt i bruk elektroniske løsninger, og avvik fortsatt 
meldes manuelt på papir.» 

Kontrollutvalget behandlet i 2016 en forvaltningsrevisjonsrapport om internkontrollen i 
kommunen generelt og spesielt om situasjonen innen barnevernet og opplæring. Vi 
foreslår at samme problemstilling benyttes i forhold til barnehagene.  

I kontrollutvalgets diskusjon om dette temaet var en også inne i hvilken grad 
barnehagene formidlet bekymringsmeldinger til barnevernet. I 
forvaltningsrevisjonsrapporten  om Barnevern – saksbehandling og oppfølging i 
Oppegård kommune, jf. kontrollutvalget 12.12. 2013, ble samarbeidet mellom 
barnevernet og barnehagene spesielt behandlet. Barnevernet opplyste at den jobbet 
med den lave meldeprosenten fra barnehagene. Samarbeidet med barnehagene var 
styrket gjennom en samarbeidsavtale og flere tiltak. Revisjonen konkluderte med at 
barnevernets samarbeid med barnehagene framsto som meget godt.  
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Kommunen har 23 kommunale og 3 private barnehager. Vi foreslår at prosjektet 
omfatter begge grupper.  
 
Vi foreslår følgende formål og problemstillinger: 
 
Formål: 
Undersøke om barnehagene i Oppegård har etablert et system for internkontroll som 
ivaretar kommunelovens krav om betryggende kontroll. 
 
Problemstillinger: 

1. I hvilken grad har kommunen etablert et system for internkontroll i 
barnehagene. 

2. Hvordan har praksisen med bekymringsmeldinger utviklet seg fra 2013. 
 

2. Vedtaksoppfølging 
 
Planen for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 har følgende nøkkelpunkter: 
«Kvalitetssikring av saksforberedelse, status for oppfølging av vedtak og 
administrativ delegasjon.» 
I den overordnede analysen skriver revisjonen bl.a. «hvordan administrasjonen følger 
opp og melder tilbake er et område som trekkes fram av flere som et risikoområde i 
kommunen.» 
 
Kontrollutvalget i Frogn fikk gjennomført en forvaltningsrevisjon av 
kommuneadministrasjonens oppfølging av politiske vedtak i 2016, se rapporten på 
www-follofiks.no.  Vi foreslår samme formål og problemstillinger: 
 
Formål: 
Undersøke kvaliteten på administrasjonens oppfølging av politiske vedtak 
 
Problemstillinger: 
1.  I hvilken grad har administrasjonen et system for iverksetting, gjennomføring og     
     oppfølging av politiske vedtak? 
2.  I hvilken grad blir de politiske organer orientert om oppfølgingen av vedtakene,    
     herunder orientering om avvik? 
3.  I hvilken grad blir oppfølging av politiske vedtak kommunisert med innbyggerne? 
 
Gjennomføring av prosjektene 
 
Prosjektene gjennomføres av Deloitte som kommunens revisor. 
 
I kontrollutvalgets budsjett for 2017 ble det avsatt kr 600 000 eks. mva. til å 
gjennomføre tre forvaltningsrevisjoner i 2017.   Revisjonen bes legge fram time- og 
ressursbruk til de to vedtatte prosjektene i forbindelse med forslagene til 
prosjektplaner.  
 
Ås, 17.01.2016  
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
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Sak 2/17  Vedtaket om kontrollutvalgets budsjett for 2017 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00027-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Saken oversendes formannskapet med innstilling: 

Kontrollutvalgets budsjett for 2017 gis følgende tilleggsbevilgning: 
Post 1115 Kjøp av mat uten momsfradrag økes med kr 2 000 
Post 1150 Kurs, opplæring, konferanser økes med  kr 13 000  
Post 1197  Kontingenter  økes med kr 500 
Post  ?   Kontormateriell økes med kr 5 000 

Vedlegg: 
Budsjett 2017 for Kontrollutvalget- Ansvar 1600 Jus- og administrasjon.pdf, 
Saksutskrift Oppegård KU sak 26 16 Budsjett for kontroll og tilsyn 2017.docx 

SAKSUTREDNING: 

I en e-post av 6.1.17 fra formannskapssekretæren kommer det fram at 
kontrollutvalgets budsjettforslag vedr. egne utgifter for 2017 ikke ble lagt til grunn for 
kommunestyrets budsjettvedtak: 

Kontrollutvalgets innstilling Kommunestyrets vedtak 

Utvalgets leder 42 000 87 000 

Utvalgets medl 43 000 

Arbeidsg. avgift 12 000 12 000 

Kontormateriell   5 000 

Bevertning   6 000  4 000 

Kurs 37 000 24 000 

Medlemskap FKT  6 500   6 000 

Sum 152 000 138 000 

Formannskapssekretæren opplyser at kontrollutvalgets budsjett ligger under ansvar 
1600 Jus og administrasjon.   

Formannskapssekretæren har tatt opp saken med ordfører som foreslår at utvalget 
søker formannskapet om tilleggsbevilgning for planlagt kursdeltakelse.  
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Vurdering:  
 
Kontrollutvalgets budsjettforslag, jf. ku-vedtak i sak 26/16, fulgte vedlagt rådmannens 
budsjettforslag for 2017. Det framgikk ikke av rådmannens forslag om 
kontrollutvalgets budsjettforslag var ivaretatt eller ikke.  
Grunnlaget for utvalgets kursbudsjett var et ønske om at alle medlemmer skal få 
anledning til å delta på et kurs i regi av FKT eller NKRF i 2017.   I møtet den              
8. desember, jf. sak 41/16, ble fordelingen av deltakelsen vedtatt. Pga. høye 
reisekostnader til FKTs konferanse i Tromsø, var innenfor budsjettet på kr 37 000 
bare rom for totalt fire deltakere på de to kursene. 
 
Det vedtatte budsjettet for flere andre poster er også satt lavere enn budsjettforslaget 
fra kontrollutvalget. 
 
Som en praktisk ordning i den situasjonen som har oppstått, mener ordførerens 
forslag er en god løsning på saken.  
 
Vi vil likevel minne om reglene for kommunens behandling av kontrollutvalgets 
budsjett.  Disse er nedfelt i Kontrollutvalgsforskriften § 18 Budsjettbehandlingen, 1. 
ledd:  
«Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for 
kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller 
fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.» 
 
I Kontrollutvalgshåndboken fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet blir 
bestemmelsen utdypet (s. 16): 
« Budsjettforslag fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret. Grunnen til 
at kontrollutvalgets budsjett er i en særstilling, er at utvalget skal være fritt og 
uavhengig av de organene som utvalget skal kontrollere. Det er uheldig om 
administrasjonen eller et organ som kontrollutvalget skal kontrollere og ha tilsyn med, 
for eksempel formannskapet eller administrasjonsutvalget, får innvirkning på 
tilsynsorganets budsjettramme. 
Formannskapet kan likevel, i sitt samlede budsjett, foreslå et lavere beløp enn det 
kontrollutvalget foreslår. Kontrollutvalgets budsjettforslag skal imidlertid uendret følge 
det samlede budsjettframlegget til kommunestyret, slik at kommunestyret  
ved budsjettbehandlingen har informasjon om både kontrollutvalgets forslag og 
formannskapets innstilling til budsjett.» 
 
 
Ås, 18.01.2017  
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
Vedlegg:  1. Saksutskrift  KU sak 26/16 Budsjett for kontroll og tilsyn 2017.  
                 2. Utskrift vedtatt budsjett Revisjon og kontrollutvalg 2017   





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 

 

Saksutskrift 
 

Budsjett for kontroll og tilsyn 2017 
 
 
 
Saksgang 

Møtedato Saknr 

1 Oppegård kontrollutvalg 08.09.2016 26/16 
Arkivsak-dok. 16/00211-1 
Saksbehandler Jan T. Løkken 

 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 08.09.2016: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 08.09.2016: 
1. Oppegård kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2017 foreslås budsjettert  
            til Kr 1 409 000. 
2. Saken oversendes Oppegård kommune og skal inngå i kommunens budsjett      
           for 2017. 
 
 
 
 
Ås, den 21. september 2016  
 
Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 
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Saksfremstilling: 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
1. Oppegård kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2017 foreslås budsjettert  
            til Kr 1 409 000. 
2. Saken oversendes Oppegård kommune og skal inngå i kommunens budsjett      
           for 2017. 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Kontrollutvalget skal innstille om budsjett for kontroll og tilsyn i kommunen, jf. forskrift 
om kontrollutvalg §18: ” Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og 
tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til 
budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 
formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til 
kommunestyret eller fylkestinget. 
Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til 
kontrollutvalget om budsjett for revisjonen” 
 
Forslaget skal inneholde budsjetterte utgifter til revisjonen, sekretærfunksjonen og 
direkte utgifter til kontrollutvalget.  
 
Regnskaps- og forvaltningsrevisjon 
 
Deloitte er valgt som kommunens revisor for regnskap og forvaltningsrevisjon for 
perioden 1. januar 2016 til og med 31. desember 2017, med opsjon for oppdragsgiver til 
å kunne forlenge avtalen med 1 + 1 år. Pris og betalingsbestemmelsene framgår av 
kontrakten mellom kommunen og Deloitte. Deloitte har forpliktet seg til en fastpris i to år 
for regnskapsrevisjon og attestasjoner.  For forvaltningsrevisjon har Deloitte forpliktet 
seg til en fast timepris i to år.  
 
Fastprisen for regnskapsrevisjon er ved kontraktsinngåelsen kr 350 000 eks. mva.  
Det ble avtalt en timepris for forvaltningsrevisjon. 
 
Planen for forvaltningsrevisjon som kommunestyret har vedtatt gjelder ut 2016. 
Oppegård kommune har i de siste årene bestilt ca tre forvaltningsrevisjoner pr år 
(rapportene ble ikke alltid levert samme år). I 2016 har utvalget så langt  bestilt en 
forvaltningsrevisjon. Deloitte har i sin overordnede analyse av august 2016 pekt ut 22 
områder i kommunen med høy risiko. Vi foreslår at nivået med tre forvaltningsrevisjoner 
pr år videreføres. Vi foreslår i at det settes av i gjennomsnitt 200 timer pr prosjekt med 
en vektet timepris på kr 1 000 eks.mva.   Etter dette budsjetterer vi med kr 600 000 eks. 
mva. til forvaltningsrevisjon i 2017. (Kommunen får refundert mva. utgiftene.) 

Kostnader til sekretariatet - FIKS 

 
FIKS forbereder og følger opp kontrollutvalgets møter, har sekretæransvaret og utreder 
saker. Sekretariatet tar også hånd om selskapskontrollen for kommunene. Alle syv 
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Follo-kommuner deltar i FIKS og sekretariatet har 1,6 årsverk. Sekretariatets 
driftsutgifter fordeles med et likt basistilskudd på hver kommune for 50% av 
driftskostnadene og de resterende 50% av driftskostnadene fordeles etter folketall. 
Styret for FIKS har fastsatt budsjettet for FIKS i 2017 til kr 1 823 000. Oppegård 
kommunes netto andel av kostnadene til sekretariatsfunksjonen for 2017 blir etter dette 
kr 307 000. Kommunen betaler ikke mva. for denne tjenesten. Budsjettet legger til 
grunn samme aktivitetsnivå som i 2016 og inkluderer lønns- og prisvekst. Når budsjettet 
likevel ikke økt fra 2016, skyldes dette at styret endret sitt vedtak vedr. Follorådets 
forslag om å harmonisere styrehonorarene i de interkommunale selskapene i Follo.  
 
Kontrollutvalgets egne kostnader  
 
Budsjettforslaget baserer seg på 8 møter, inkludert ett fellesmøte i faglig forum for 
kontrollutvalgene i Follo. Som tidligere år foreslås at utvalgets medlemmer gis mulighet 
til å delta på NKRFs landskonferanse for kontrollutvalg i februar eller FKTs 
fagkonferanse/årsmøte i juni. Utvalget har vært medlem av Forum for kontroll og tilsyn 
(FKT) siden 2013. 
 
Utvalgets egne kostander var høyere i budsjettet for 2016 og dette skyldtes 
oppstartkonferansen til FIKS som bare avholdes hvert fjerde år.  
 
I følge tall fra formannskapskontoret er pr 1.5.17 er godtgjøringen til utvalgets leder kr 
41 829,- pr. år.  Utvalgsmedlemmene tilstås en godtgjøring på kr 1346 pr møte. Dette 
gir følgende budsjett:  
 
Utvalgets leder kr   42  000 
Utvalgets medl.       kr   43 000 
Arbeidsg. avgift kr   12 000 
Kontormateriell kr     5 000 
Bevertning   kr     6 000 
Kurs   kr   37 000 
Medlemskap FKT   kr     6 500 
Sum   kr 152 000     
 
Etter dette foreslår vi at kr 152 000 budsjetteres for utvalgets egne kostnader  
 
Oppsummering 
 
Alle beløp er eks. mva. 
  

2015 2016 2017

Follo distriktsrevisjon 1 716 000 505 000

Deloitte - regnskapsrevisjon 350 000 350 000

Deloitte - forvaltningsrevisjon 600 000 600 000

Overordnet analyse 100 000

FIKS 288 000 307 000 307 000

Utvalgets egne kostnader 169 000 179 000 152 000

Sum 2 173 000 2 041 000 1 409 000  
 
Saksutredningen skal følge med til kommunestyret ved behandling av budsjettet for 
2017.  
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Ås, 28. august 2016   
 
Jan T. Løkken /s/ 
Sekretær 
 

 
Vedlegg:   

1.  Saksutskrift med FIKS budsjett for 2017 og utdrag av økonomiplan 2017 –  
 2020. 

      2.   Reglement for godtgjøring m.v. av folkevalgte i Oppegård kommune pr.  
 1.1 2015 
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Sak 3/17  Rådmannens oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapporten om IKT og beredskap 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00023-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Saken oversendes kommunestyret med innstilling: 

Kommunestyret tar rådmannens oppfølging av anbefalingene i 
forvaltningsrevisjonsrapporten om IKT og beredskap til orientering. 

Vedlegg: 
Brev fra rådmannen 22.12.16 vedr oppfølging av rapport  IKT og beredskap.pdf 

SAKSUTREDNING: 

Kommunestyret behandlet kontrollutvalgets innstilling om rapporten om IKT og 
beredskap den 9. mai og rådmannen følge opp revisjonens tiltak og melde tilbake til 
kontrollutvalget om oppfølgingen innen utgangen av 2016. 

Rådmannens rapport om oppfølgingen forelå i brev av 22.12.16. 

Det framgår av rapporten fra rådmannen at de fleste anbefalingene er fulgt opp eller 
en er i ferd med å gjøre det. Spørsmålet om å omtale IKT-beredskap i kommunens 
overordnede beredskapsplaner (f.) vil bli vurdert ved den planlagte revisjonen av 
kommunens overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse. 

Forvaltningsrevisjonsrapporten om IKT og beredskap kan leses på FIKS sine 
internettsider. Trykk link! 

Ås, 17.01.2017 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 

Vedlegg:  Rådmannens brev av 22.12.16 vedr. status – oppfølging av  
      forvaltningsrevisjonsrapporten IKT og beredskap  
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1431 ÅS 

 
 

Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 
Saksbeh.: EH   22.12.2016 
Saksnr.: 16/5055-1    
 
 
Status – oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten IKT og beredskap 
  
Det vises til overnevnte rapport, samt kommunestyrets behandling og vedtak, sak 28/16. Det ble 
her vedtatt at kommunen skulle vurdere tiltak i tråd med rapportens anbefalinger, samt melde 
tilbake til kontrollutvalget om oppfølgingen innen utgangen av 2016. 
 
Nedenfor følger en redegjørelse for status knyttet til punktene i kommunestyrets vedtak. 
 
a. Gjennomføre risikovurdering av alle systemer som håndterer personopplysninger. 
Kommunens systemportefølje har det siste året gjennomgått en grovanalyse i forhold til kritiske 
funksjoner, herunder verifisering av systemer som inneholder personopplysninger. Utarbeidelse av 
en metodikk for risikoanalyse av enkeltsystemer er pågående. Det vil være naturlig å gå videre med 
en finanalyse av enkeltsystemer i forbindelse med årlig revisjon av sikkerhetsdokumentasjon 
(vinter/vår 2017). 
 
b. Gjennomføre sikkerhetsrevisjoner og egenkontroller om lag årlig.  
Overordnede sikkerhetsrevisjoner gjøres årlig (neste vinter vår 2017) og eventuelle behov for 
egenkontroller identifiseres med bakgrunn i denne. 
 
c. Øke ansattes bevissthet om å melde avvik.  
Videreutvikling og innarbeidelse av gode og effektive systemer for å avdekke, melde og følge opp 
avvik, herunder en god «avvikskultur» er et stort og pågående arbeid i alle kommunens systemer 
for internkontroll. Innenfor IKT kan det meldes avvik både ved bruk av avviksskjema og gjennom 
kommunens helpdesk-system. Avviksmelding fikk i år et eget fokus i årets sikkerhetskampanje i 
oktober. 
 
d. Utarbeide rutinebeskrivelse for å gjenoppta normal IKT-drift etter en driftsstans.  
Rutine for gjenopptagelse etter total driftsstans og stans på enkeltsystemer er utarbeidet av IKT-
avdelingen. 
 
e. Oppdatere rutinebeskrivelse for back-up.   
Disse er under oppdatering og vil være ferdige tidlig i 2017. 
 
f. Omtale IKT-beredskap i kommunens beredskapsplaner på overordnet nivå og for  
virksomhetene.  
 



Behovet for overordnede beredskapsplaner på IKT er vurdert i kommunens overordnede risiko- og 
sårbarhetsanalyse. Alle datasystemer som er identifisert som kritiske med utgangspunkt i analysens 
konsekvenskriterier har kontinuasjonsrutiner. Dette ble verifisert i den overnevnte grovanalysen 
(pkt a). I tråd med kommunens prinsipper for beredskap og krisehåndtering er ansvaret for disse 
rutinene lagt til virksomhets- og tjenesteområdenivå (gjelder særlig Pleie- og omsorg). Dette 
ansvaret endrer seg ikke i kriser. Behovet for eventuelle endringer i planverket på overordnet nivå 
vil bli vurdert i forbindelse med revisjon av kommunens overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse 
(under planlegging). 
 
g. Utarbeide rutine for innsending av melding til Datatilsynet om sensitive data.  
Ansvaret for at systemer er i overensstemmelse med gjeldende lover og krav, herunder melding til 
datatilsynet, er tillagt de enkelte systemeierne. For å tydeliggjøre dette ansvaret vil kommunen 
legge inn et sjekkpunkt på dette i analysearbeidet nevnt under pkt a, samt vurdere å innarbeide det 
i malen for IKT-prosjekter. Det skal i denne sammenheng også nevnes at kommunens 
sikkerhetsansvarlige rutinemessig kontrollerer at alle aktuelle systemer er innmeldt i forbindelse 
med årlig revisjon av internkontrollen. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Lars Henrik Bøhler 
Konstituert rådmann 
Oppegård kommune     Monica Lysebo 
       Konstituert kommunalsjef 
       
 
 
Dokumentet er elektronisk signert 
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KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 
Kommuneloven § 77 

  
Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 
25. september 1992 nr. 107 i § 77 om Kontrollutvalget. Kommunal- og 
regionaldepartementet har med hjemmel i kommunelovens § 77 nr. 11 vedtatt 
forskrifter om kontrollutvalg som trådte i kraft fra 1. juli 2004. Jf. rundskriv H-15/04. 
 
For at kommunestyret skal være orientert om kontrollutvalgets arbeid blir det hvert år 
utarbeidet en årsrapport som framlegges for kommunestyret. Rapporten tar for seg 
de oppgaver kontrollutvalget er pålagt i henhold til forskriften og hvordan utvalget har 
løst sine oppgaver. 
 
Kontrollutvalgsforskriftens bestemmelser om utvalgets oppgaver  
I forskriftens § 4, 1. ledd, er kontrollutvalgets ansvar og oppgaver definert:  

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale 
eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller 
fylkestinget, herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en 
forsvarlig revisjonsordning. 

 
Forskriftens § 5, 1.ledd, om kontrollutvalg sikrer at utvalget kan innhente alle 
nødvendige opplysninger: 

Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av 
taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og 
foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre 
oppgavene. For kontrollutvalgets medlemmer og dets sekretariat gjelder 
forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om taushetsplikt, jf. 
forvaltningsloven § 13 mv. 

Kontrollutvalgets viktigste oppgaver: 
- påse at kommunens årsregnskap og kommunale blir revidert på en betryggende 
måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette 
foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god 
kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. Jf. 
§ 6. Regnskapsrevisjon  
- påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. Jf. § 9, 
1. ledd. Forvaltningsrevisjon  
- påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 
m.m. Jf. § 13. Selskapskontroll  
- Kommunestyret avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne 
revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med annen 
revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. Jf. § 16, 1.ledd. Valg av 
revisjonsordning.  
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1. KONTROLLUTVALGET I 2016 
Kontrollutvalget i Oppegård kommune har 5 medlemmer, og har i 2016 bestått av:  
Medlemmer: 
Odd Harald Røst (A), leder 
Henriette B. Christiansen (H), nestleder 
Leif Aarebrot (H) 
Marit Forsberg (SV) 
Geir Aage Amundsen (FrP) 
 
Varamedlemmer  for listesamarbeidet A, SV,V og MDG: 
1 Jørn Arnesen 
2 Ann Bergebakken 
3 Terje Eriksen 
4 Tale Kristine Skeidsvoll 
 
Varamedlemmer for listesamarbeidet H, Krf og FrP: 
1 Halvor Stormoen 
2 Hugo Fjeld 
3 Randi Aga 
4 Gaute Tangen 
5 Kjersti Langekjend 
 
Pga. forfall deltok varamedlemmene Gaute Tangen, Jørn Stormoen og Jørn Arnesen 
på ett møte hver. 
 
Kontrollutvalget hadde i 2016 syv møter og behandlet 43 saker. 
 
Medlemmene Henriette B. Christensen, Marit Forsberg, Leif Aarebrot og Geir Aage 
Amundsen og varamedlemmet Jørn Andreas Arnesen deltok under FIKS sin 
oppstartkonferanse for de nye kontrollutvalgene i Follo. Konferansen ble holdt 14. og 
15. januar i Strømstad.  
 
Henriette B. Christensen  og Leif Aarebrot deltok på NKRFs landskonferanse for 
kontrollutvalg 3. og 4. februar. 
  
Kontrollutvalget er medlem av Forum for kontroll og tilsyn (FKT) fra 2013.  
Odd Harald Røst, Henriette B. Christensen  og Leif Aarebrot  deltok i FKTs 
fagkonferanse og årsmøte 3. og 4. juni 
 
Kontrollutvalget har vedtatt en egen handlingsplan som beskriver utvalgets 
hovedoppgaver og strategi i arbeidet og som fornyes årlig, sist gang 8. desember 
2016.  I tillegg har utvalget en aktivitetsplan som rulleres mellom hvert møte og som 
gir oversikt over pågående saker og er et årshjul for utvalgets arbeid.  
 
Den alminnelige bestemmelsen om møteoffentlighet i Kommuneloven § 31 gjelder 
også for kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalgets dokumenter er offentlige så langt det ikke er gjort unntak i lov eller i 
medhold av lov. Denne regelen omfatter også dokumenter som kontrollutvalget 
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mottar fra revisjonen.. FIKS har ansvaret for journalføringen av post til og fra 
kontrollutvalget og for utvalgets arkiv. 
 
Utvalgets innkallinger, sakspapirer og protokoller legges ut på FIKS sine 
internettsider, med en link fra kommunens side. Forvaltningsrevisjonsrapporter som 
er behandlet av utvalget publiseres også på FIKS’ Internettsider. 
 
Kontrollutvalget gikk fra høsten 2015 over til papirløse møter og all medlemmene av 
utvalget fikk utlevert ipader. I tråd med kommunens reglement  leses 
møteprotokollene opp og godkjennes og underskrives ved møtets slutt.  
 
2. SEKRETARIAT  
I Kontrollutvalgsforskriften § 20 om Sekretariat heter det at Kommunestyret skal 
sørge for at kontrollutvalget har tilfredsstillende sekretariatsbistand. 
Sekretariatsfunksjonen kan verken legges til kommunens administrasjon eller til den 
som utfører revisjonsoppgaver for kommunen.  
Forskriftens krav er ivaretatt ved at det er etablert et interkommunalt samarbeid om 
sekretariatet. Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) har alle syv 
Follo-kommuner som deltakere. 
Sekretariatet har ansvaret for forberedelse og oppfølging av kontrollutvalgsmøtene. I 
tillegg har FIKS ansvaret for selskapskontrollen på vegne av deltakerkommunene. 
Ås er vertskommune for sekretariatet. Samarbeidet er hjemlet i kommunelovens       
§ 27. Lederne av kontrollutvalgene utgjør styret for FIKS og har ansvaret for driften 
av sekretariatet. Det enkelte kontrollutvalg fastsetter for øvrig sekretariatets 
arbeidsoppgaver.  
Daglig leder Jan T. Løkken i FIKS har i 2016 vært sekretær for kontrollutvalget i 
Oppegård.  
 
3.  BUDSJETT FOR 2016  
 
Kontrollutvalgsforskriften § 18 slår fast at det er kontrollutvalget som skal innstille om 
budsjett for kontroll og tilsyn i kommunen. Utvalget avga innstilling overfor 
kommunestyret om budsjettet for revisjonen, sekretariatet og egne utgifter i sitt møte 
den 11. september. 
 
Budsjett for kontroll og tilsyn for 2017 og de tre foregående år. Nkr. Eks.mva.  
  
 

2014 2015 2016 2017
Follo distriktsrevisjon 1675000 1716000 505000
Deloitte - regnskapsrevisjon 350000 350 000
Deloitte - forvaltningsrevisjon 600000 600 000
Overordnet analyse 100000
FIKS 277000 288000 307000 307 000
Utvalgets egne kostnader 135000 169000 179000 152 000
Sum 2087000 2173000 2041000 1 409 000  
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4.  UTVALGETS ARBEIDSOPPGAVER I 2016 
 
4.1 Tilsyn med revisjonen 
 
Kontrollutvalget skal i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 4 påse at kommunen har 
en forsvarlig revisjonsordning og blant annet påse at kommunens regnskaper blir 
revidert på en betryggende måte, jf. § 6 i forskriften.  
 
Kommunestyret valgte i møtet den 15. juni 2015 Deloitte som ny revisor for 
regnskaps- og forvaltningsrevisjonen i kommunen.  Rammene for oppdraget framgår 
av kontrakten mellom kommunen og Deloitte datert 31. august  2015. Avtalen 
omfatter både regnskaps- og forvaltningsrevisjon. 
 
Deloitte overtok som revisor fra 1. januar 2016, men hadde allerede, i forståelse med 
utgående revisor, startet arbeidet med å oppdatere seg om kommunens arbeid. I den 
sammenheng avga Deloitte allerede en interims rapport pr. 6. januar som 
kontrollutvalget vedtok å ta til orientering den 10. mars. 
 
Deloitte var representert i alle møtene i utvalget i 2016 og rapporterte fortløpende om 
sitt arbeid.   
 
Revisjonsforskriften krever at oppdragsansvarlig revisor hvert år avgir en skriftlig 
egenvurdering om  sin uavhengighet.  Kontrollutvalget behandlet slike erklæringer 
den 10. mars og 8. september og tok disse til orientering.  
 
Revisor presenterte i den 8. september sin revisjonsplan med fokusområder  for 
revisjonsåret 2016 (1.5.16 – 30.4.17) for kontrollutvalget. Utvalget tok planen til 
orientering.  
 
Revisors rapport med oppsummering av internrevisjonen ble behandlet av utvalget 8. 
desember og tatt til orientering.  
 
Sluttdato for revisjonsavtalen med Deloitte 
 
Kommunestyret valgte 15. juni 2015 Deloitte som ny revisor fra 1. januar 2016 for en 
periode av to år og med opsjon til forlengelse i 1 + 1 år. Kontrollutvalget ba 28. januar 
om at muligheten for å endre sluttdatoen for revisjonsavtalen med kommunestyrets 
vedtak om årsregnskapet.  med Deloitte skal følge regnskapsåret og ikke som nå 
kalenderåret. Rådmannen var positiv til en slik endring. Deloitte stilte seg positiv til en 
avkortning av ett av opsjonsårene. Sekretariatet foreslo at saken drøftes med Deloitte 
når dett blir aktuelt, primært foran det andre opsjonsåret.  Kontrollutvalget sluttet seg 
9. juni til dette.   
 
4.2   Oppgaver ved regnskapsrevisjon 
Som kontrollorgan på vegne av kommunestyret skal kontrollutvalget behandle 
kommunens regnskaper og sammen med revisjonsberetningen  og andre tilhørende 
dokumenter avgi uttalelse til kommunestyret. Kontrollutvalgets uttalelse til 
kommunestyret oversendes formannskapet og følger saken videre til behandling i 
kommunestyret.  
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Kommunens årsregnskap for 2015 ble anbefalt godkjent i kontrollutvalgets møte den 
28. april, jf. sak 15/16.  Kontrollutvalgets vedtak: 
 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen fra Deloitte datert 15. april 2016 og rådmannens 
årsberetning.  
 
Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten 
presiseringer eller forbehold.  
 
Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Oppegård 
kommunes årsregnskap for 2015. 
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte 
regnskapet for Oppegård kommune for 2015. 
 
Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet 

 
4.3. Tilsyn med forvaltningen 
I henhold til Kontrollutvalgsforskriften § 4 skal kontrollutvalget, på vegne av  
kommunestyret, stå for et løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. Med  
forvaltningen menes hele administrasjonen og alle virksomheter i kommunen og alle  
råd og utvalg med unntak av kommunestyret selv. Utvalget rapporterer direkte til  
kommunestyret. 
 
Forvaltningsrevisjon spiller en viktig rolle i dette tilsynet og har i hovedsak blitt 
ivaretatt ved at revisjonen gjennomfører prosjekter etter oppdrag fra kontrollutvalget.  
Kontrollutvalget har bygd sitt arbeid på kommunestyret vedtak om en plan for 
forvaltningsrevisjon for perioden 2013 – 2016 
 
4.3.1 Forvaltningsrevisjonsprosjekter i 2015 
 
Rapporten fra to av de tre forvaltningsrevisjonsprosjektene som utvalget bestilte fra 
Follo distriktsrevisjon i 2015 ble levert i 2016.  
 
Rapporten om prosjektstyring i byggeprosjekter var oppe til behandling i 
kontrollutvalget 28. januar.  Revisor konkluderte sin gjennomgang med at kommunen 
styrer sine byggeprosjekter i samsvar med anerkjente prosjektstyringsmodeller. 
Undersøkelsen av fire prosjekter viser at kommunens nye byggreglement  og 
rutinebeskrivelser følges. Revisjonen foreslo bl.a. at hvert prosjekt skal fastsette 
fullmakter med beløpsgrenser og at risiko skal vurderes ved hver milepæl.  
Kontrollutvalget innstilte om at kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens 
anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget innen seks måneder. 
Kommunestyret sluttet seg 8. februar enstemmig til innstillingen.   
 
Rapporten om IKT og beredskap ble behandlet av kontrollutvalget 10 mars 2016.  
Revisjonen konkluderte med at kommunen, med noen unntak, følger sine 
rutinebeskrivelser i praksis. Mål og retningslinjer for arbeidet er utarbeidet, og det er 
en klar arbeidsdeling i kommunens IKT-arbeid. Rapporten avdekket likevel svikt på 
en rekke områder ved kommunens oppfølging av kravene til sikkerhet og beredskap 
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innen IKT. Kommunestyret sluttet seg 9. mai, jf. sak 26/16, til kontrollutvalgets 
innstilling  om å slutte seg til revisjonens forslag til tiltak. Rådmannen ble bedt om å 
melde til bake til kontrollutvalget om sin oppfølging innen utgangen av 2016.  
 
4.3.2 Forvaltningsrevisjonsprosjekter  2016 
 
I kontrollutvalgets budsjett for 2016 var det rom for å gjennomføre inntil tre 
forvaltningsrevisjonsprosjekter. 
 
Kontrollutvalget valgte å gjennomføre ett prosjekt om internkontrollen i Oppegård 
kommune.  Utvalget godkjente Deloittes forslag til prosjektplan 28. april. Rapporten 
ble behandlet av kontrollutvalget den 8. desember. Revisjonen pekte på at 
kommunen primært ivaretar internkontrollen i kommunen gjennom sitt plan- og 
styringssystem, men dette systemet mangler sentrale elementer for at det kan være 
et fullverdig internkontrollsystem. Kommune benytter blant annet ikke risikoanalyser 
som en del av internkontrollen. Den har heller ikke noe felles 
avvikshåndteringssystem for melding og oppfølging av avvik eller noe overordnet 
system for oppdatering av styringsdokumenter.   Kontrollutvalget innstilte om at 
kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger og melde tilbake til 
kontrollutvalget innen 12 måneder, men med en foreløpig rapport etter seks 
måneder.  Kommunestyret vil ventelig behandle saken på et av sine første møter i 
2017.  
 
4.3.3 Rådmannens oppfølging av anbefalinger i tidligere forvaltnings- 
revisjonsrapporter 
 
Kontrollutvalgsforskriften § 12 pålegger kontrollutvalget ansvaret for at 
kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om 
forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kontrollutvalget skal rapportere videre til 
kommunestyret. Departementet presiserer i merknadene til § 12 at kontrollutvalgets 
ansvar på dette området også gjelder i forhold til saksområder som ligger til andre 
folkevalgte organer. 
 
Kontrollutvalget behandlet rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av 
rapporten om prosjektstyring i byggeprosjekter den 20. oktober. I saksframlegget 
til utvalget ble det pekt på at rådmannens arbeid med oppfølgingen nesten ikke var 
kommet i gang. Kontrollutvalget vedtok å be rådmannen gi en ny rapport om 
oppfølgingen av kommunestyrets vedtak innen 20. april 2017. 
 
Rådmannens tilbakemelding om rapporten om forvaltningen av kommunens 
bygg var satt på kontrollutvalgets dagsorden 20. oktober. Utvalget innstilte overfor 
kommunestyret om å ta tilbakemeldingen til orientering og kommunestyret sluttet seg 
28. november enstemmig til dette. 
  
Den 8. desember behandlet kontrollutvalget rådmannens tilbakemelding om 
rapporten om PPT i skole og barnehage.  Det framgikk av rådmannens 
tilbakemelding at en allerede har nådd målet om kortere saksbehandlingstid i PPT. 
De andre anbefalingene var i mindre grad blitt fulgt opp.  Utvalget ba derfor 
rådmannen gi ny tilbakemelding om oppfølgingen innen 15. mai 2017.  
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4.3.4 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 
 
Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 10 at kontrollutvalget minst en gang i 
valgperioden – og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er 
konstituert – skal utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen 
skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og 
vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for 
forvaltningsrevisjonsprosjekter på de ulike sektorer.  
 
Arbeidet med overordnet analyse for forvaltningsrevisjon ble utført av Deloitte. 
Prosjektplanen ble vedtatt 28. januar og innebar intervju med rådmannen og hele 
hans ledergruppeintervju med ordføreren og alle gruppelederne. I tillegg en 
spørreundersøkelse. I møtet den 28. april gjennomførte kontrollutvalget, under 
veiledning fra Deloitte, et «risikospill» hvor risikoer i kommunen ble vurdert, basert på 
egne anbefalinger. Deloitte la fra sin rapport med overordnet analyse den 8. 
september og utvalget gjennomførte en prioritering av mulige prosjekter i planen for 
forvaltningsrevisjon.  
Sekretæren la i møtet den 20. oktober fram forslag til plan for forvaltningsrevisjon 
2017 – 2020. Planen bygde på utvalgets prioriteringer fra forrige møte.   
Kontrollutvalget sluttet seg til planen og innstilte i tillegg om at det fremmes en årlig 
sak til kommunestyret om forvaltningsrevisjon for påfølgende år. For 2017 innstilte 
utvalget om å gjennomføre forvaltningsrevisjon av : 
1. Internkontroll/system for avviksmeldinger i barnehager 
2. Vedtaksoppfølging 
Kommunestyret sluttet seg 28. november til kontrollutvalgets innstilling om plan og 
tema for forvaltningsrevisjon i 2017. 
 
4.4 Selskapskontrollen 
 
Det følger av § 80 i Kommuneloven at kun heleide kommunale/fylkeskommune 
aksjeselskap, interkommunale selskap og samarbeid etter Kommuneloven § 27, som 
er egen juridisk enhet, er omfattet av selskapskontrollen. Dette innebærer en kontroll 
i form av en obligatorisk eierskapskontroll og/eller en frivillig forvaltningsrevisjon. 
Oppegård kommune har eierinteresser i til sammen syv selskap hvor det kan drives 
selskapskontroll: Alarmsentral Brann Øst As, Follo lokalmedisinske senter IKS, Follo 
Ren IKS, Follo krise- og incestsenter IKS, Nordre Follo Renseanlegg IKS, Follo 
brannvesen IKS og Oppegård kommunes Industriservice AS. Selskapskontrollen kan 
også omfatte andre selskap, men må da basere seg på åpne kilder eller at det 
aktuelle selskapet gir sin tilslutning til å bli kontrollert.  
 
Ifølge forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 13 til 15 skal 
kontrollutvalget minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter 
at kommunestyret er konstituert utarbeide en plan for gjennomføring av 
selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens 
eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Siktemålet med analysen skal 
være å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike 
selskapene. 
 
Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 – 2020 
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Kontrollutvalget behandlet sekretariatets overordnede analyse og forslag til plan for 
selskapskontroll for perioden 2017 – 2020 den 8. september.  Utvalget mente det bør 
foretas en forvaltningsrevisjon av OK industriservice AS i 2018 og en 
eierskapskontroll av alle selskapene i 2019, jf. pkt. 4.4 i planen. Pga. den 
forestående kommunesammenslåingen innstilte utvalget på at selskapskontrollen i 
2020 utgår.  Utvalget ba om fullmakt til å endre planen i planperioden.  
Kommunestyret ga den 17. oktober, med unntak av planens pkt. 4.4, sin tilslutning til 
kontrollutvalgets innstilling.  I tillegg ble det vedtatt at det årlig fremmes en sak til 
kommunestyret om selskapskontroll for påfølgende år. Kontrollutvalget drøftet 8. 
desember oppfølgingen av kommunestyrevedtaket.  I sekretariatets saksutredning 
ble det framholdt at kommunestyrets vedtak innebar at handlingsdelen av planen ble 
fjernet og at den vedtatte planen derfor ikke oppfyller forskriftens krav til plan.  
Kontrollutvalget vedtok at det ikke kan se at det er behov for selskapskontroll i 2017.   
 
4.5  Andre kontroller  
I tillegg til de kontrollformene som er beskrevet ovenfor, skal kontrollutvalget 
gjennomføre et løpende tilsyn med forvaltningen på andre måter, jf. 
kontrollutvalgsforskriftens § 5.  
 
Ordfører Thomas Sjøvold orienterte i møtet 10. mars om utfordringer i kommunen, 
svarte på spørsmål og hadde en dialog med utvalget om gjensidige forventninger i 
arbeidet.  
 
Rådmann Anne Skau hadde i møtet den 28. januar en dialog med utvalget om 
aktuelle saker i kommunen. Konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler møtte i utvalget 
8. desember og hadde en tilsvarende dialog med utvalget. Etter anmodning fra 
utvalget, redegjorde rådmannen  spesielt  for kommunens håndtering av  VA-anlegg 
langs Skiveien.  
 
Utvalget drøftet i møtet den 20. oktober kontroll- og tilsynsaspektene ved 
kommunesammenslåingen med Ski.  Utvalget sluttet seg til et forslag i en e-post fra 
ordføreren  om at det i første omgang  bør innkalles til et fellesmøte med leder- og 
nestleder for kontrollutvalgene, ordførerne og rådmennene fra begge kommuner og 
sekretariatet om saken.  Senere har kontrollutvalget i Ski gjort et tilsvarende vedtak.  
Møtet vi trolig bli holdt tidlig i 2017.  
 

Oppegård, den   26. januar  2017 
 
 
 
Odd Harald Røst /s./                   Henriette B. Christiansen /s./ 
       Leder             Nestleder 



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 5/17  Referatsaker 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00025-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Referatsakene tas til orientering. 

Vedlegg: 

1. Godkjent protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 8.12.16
2. E-post av 2.1.17 med videresendt info fra Geir Aage Amundsen vedr.

partirepresentasjon
3. Aktivitetsplanen per januar 2017
4. Se link: Innkalling til møte i Foreløpig fellesnemnd

Ås, 18.01.2017 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 

















From: Formannskapskontoret
To: Jan Løkken
Cc: "Odd Harald Røst (od-roest@online.no)"
Subject: VS: Informasjon rundt folkevalgt representant Geir Amundsen
Date: 2. januar 2017 13:55:00

Hei
Godt nytt år til dere.
Se informasjon fra Geir Aage Amundsen.

Med vennlig hilsen

Kristin Holler
formannskapssekretær
jus & administrasjon
tlf. 66 81 89 61
Oppegård kommune I Kolbotnveien 30 I Postboks 510 I 1411 Kolbotn I sentralbord 66 81 90 90

Følg oss i sosiale medier

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Amundsen
Sendt: 2. januar 2017 12:30
Til: Formannskapskontoret; Thomas Sjøvold
Kopi: Thomas Sjøvold; geir@hotwire.no
Emne: Informasjon rundt folkevalgt representant Geir Amundsen

Godt nytt år.

Jeg ønsker å informere om at jeg stiller som uavhengig fra d.d, og kan ikke lengre representeres som Frp.

Årsaken til dette er kompleks, men kan godt informere videre i KST eller Formannskapet per epost når jeg for
 tid. . Det vil komme flere slike henvendelser i løpet av dagen fra mitt gamle parti Frp.

Vi har blitt enige i fellesskap at jeg fortsetter som gruppeleder for gruppen Ole Joveng og Sigurd Brynhilsen.
 Har snakket litt med ordføreren om dette.

Mvh

Geir Amundsen (U)
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  KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE 

                                 AKTIVITETSPLAN PR. JANUAR  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  

 

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 

9.3            19.10 

27.4          26.10 faglig forum 

1.6              7.12  

 

 

| 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 1.6  

 2. Tertialrapport jan-aug. 2016 - orienteringssak 

 

Okt. 2016 Kommunen KU 19.10.17   

6 Rapporter fra revisjonen:     

 1. Pr. 30.04.17 (perioden  1.5.16– 30.04.17) 

 

Mai 2016 Deloitte KU 1.6.17  
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Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

 

 

 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 KST? 

      

10 Forvaltningsrevisjon 2017    KU 10.03.16 mål og problemstillinger  

 Internkontroll/system  for avviksmeldinger i 

barnehager 

  KU 26.1.17 : Mål og Problemstillinger  

 Vedtaksoppfølging   KU 26.1.17 : Mål og Problemstillinger  

11 Oppfølging av forvaltningsrevisjoner:      

 PPT i skole og barnehage 21.9.16 Rådmannen Ku 8.12.16   KST? 

 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   

 Prosjektstyring byggesaker 20.04.17 Rådmannen  KU 20.10.16/ ny frist for rådm  

      

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 

  

FIKS 
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