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KONTROLLUTVALGET I SKI
Sak 41/17 Dialog med ordføreren
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00310-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Dialogen med ordføreren tas til orientering.
Vedlegg:
SAKSUTREDNING:
Kommunestyret valgte den 27. september d.å. Hanne Opdan som ny ordfører i Ski.
Hun er invitert til utvalget for å gi sin vurdering av aktuelle utfordringer og saker i
kommunen og for å ha en dialog med utvalget om kontroll- og tilsynsoppgavene i
kommunen.
Ås, 20.11.2017

Jan T. Løkken/s./
sekretær

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
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KONTROLLUTVALGET I SKI
Sak 42/17 Forvaltningsrevisjon 2018 Bestilling
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00200-3
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger
for forvaltningsrevisjon av følgende:
a)
Ressurskrevende brukere
b)
Integrering av flyktninger
2. Kontrollutvalget ber Follo Distriktsrevisjon IKS legge fram prosjektplan til neste
møte.
Vedlegg:
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget vedtok i møte 5.9.2017 i sak 30/17 Tema for forvaltningsrevisjon
2018 følgende:
Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2017:
1. Ressurskrevende brukere
2. Flyktningtjenesten
3. Follo Landbrukskontor (fellesprosjekt)
Ett prosjekt bestemmes etter drøftinger med kontrollutvalget i Oppegård.
Sekretariatet bes legge fram forslag til mål og problemstillinger for prosjektene.
Utvalget behandlet forslag til formål og problemstillinger for revisjon av Follo
landbrukskontor i sak 38/17.
VURDERING
1. Ressurskrevende brukere
Fakta
Ifølge Ski kommunes årsberetning for 2016 har det vært fokus på BPA-tjenester
(Brukerstyrt Personlig Assistanse) i Ski kommune.
I 2016 har det vært en økning i ressurskrevende brukere som har behov for ekstra
innsats i form av bemanning og kompetanse. Antall avvik i kategorien Helse, miljø og
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
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sikkerhet øker. Flere ansatte blir utsatt for trusler og utagerende atferd fra brukere av
tjenestene. Tiltak for å trygge arbeidshverdagen til de ansatte samtidig som brukerne
skal ivaretas på en faglig forsvarlig måte har hatt en høy prioritet
Økonomi (tall i 1 000 kroner)
Virksomhet

Opprinnelig
Regnskap
Regulert
Opprinnelig
Avvik
Regnskap
budsjett
2016
budsjett
budsjett
2015
2017
2016
2016
Botjenester1
49 663
44 332
43 647
41 900
684
36 586
Kråkstadtunet2
16 634
18 731
16 624
16 342
2 107
16 872
Miljøarbeidertjenesten3
63 960
65 175
65 209
68 856
-34
60 630
1 Botjenester yter tjenester til mennesker med utviklingshemming med varierende bistandsbehov.
Formålet er å gi utviklingshemmede opplæring og tilrettelegging i dagliglivets gjøremål.
Atferdsteamet er organisert under Botjenester og tilbyr veiledning til foresatte som har barn med
atferdsproblemer hjemme, som følge av ulike typer funksjonsnedsettelser, som psykisk
utviklingshemming, autisme, ADHD, sjeldne syndromer m.m.
2 Kråkstadtunet: Målgruppen er personer med omsorgsbehov relatert til somatikk, lettere demens,
lettere psykiatri og helsemessige forhold som forårsaker en generell nedsatt boevne. Omsorgsboligen
er heldøgnsbemannet og beboerne regnes som hjemmeboende
3 Miljøarbeidertjenesten yter blant annet tjenester innenfor personlig assistanse,

avlastningsbolig, støttekontakt samt privat avlastning.

Overordnet analyse
Revisjonen har i Overordnet analyse for Ski kommune bemerket følgende:
«Risiko for at tjenesteyting til psykisk utviklingshemmede m.fl. ikke har god kvalitet
og ressursbruk, samt at refusjon av utgifter svikter. Flere Follo-kommuner opplever
nå økende utgifter for ressurskrevende brukere. Sårbar brukergruppe – store beløp.»
På denne bakgrunn ser en for seg følgende:
Formål
Undersøke om Ski kommune etterlever krav til tjenestetilbud for ressurskrevende
brukere og om det er etablert tilfredsstillende ordninger for økonomistyring.
Problemstillinger
1.
2.
3.
4.
5.
7.

Er kvaliteten på tjenestene til ressurskrevende brukere i tråd med krav og
målsettinger på området?
Hvordan sikrer kommunen at brukerne får de tjenestene de har behov for/rett
til?
Foreligger det gyldige enkeltvedtak etter sosialtjenesteloven eller
kommunehelsetjenesteloven om tildeling av tjenester og framgår omfanget av
tildelte tjenester i enkeltvedtaket slik regelverket forutsetter?
Hvordan er tjenesteområdet organisert og hvordan fungerer samarbeidet og
koordineringen mellom de ulike enhetene?
Hvordan er kommunens økonomi og ressursbruk innenfor området
sammenlignet med andre kommuner?
Beregner kommunen tilskuddskrav i samsvar med regelverket, er kommunens
beregninger tilfredsstillende dokumentert og har kommunen sendt inn alle
berettigede krav knyttet til særskilt ressurskrevende brukere?
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Flere kontrollutvalg har fått utført lignende forvaltningsrevisjoner, se NKRFs nettsider,
her.

2. Flyktningetjenesten
Fakta
Ifølge Ski kommunes årsberetning for 2016 var vedtak om bosetting av flyktninger for
2016 på 70 plasser, og det ble bosatt 54 flyktninger. I tillegg kom 20 personer på
familiegjenforening.
Prioriteringer i saksbehandling av asylsøknader fra UDI sin side medførte at Ski
kommune bosatte få flyktninger i første halvdel av 2016. Dette medførte utfordringer i
forhold til planer for bosetting, samtidig som man ikke hadde kapasitet og mulighet til
å bosette det antall kommunen hadde vedtak om. Kommunen har derfor med seg en
rest på vedtak inn i 2017.
I løpet av 2016 deltok totalt 160 personer i introduksjonsprogrammet. Ved utgangen
av året var det 71 introdeltakere på Follo Kvalifiseringssenter og 40 introdeltakere på
grunnskole for voksne på Ski voksenopplæring.
Det ble i 2016 åpnet ytterligere ett bofellesskap for målgruppen EM (Enslige
Mindreårige).
Kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger mottar et særskilt tilskudd i
tillegg til det ordinære integreringstilskuddet. Tilskuddet utbetales til og med året
ungdommen fyller 20 år, og er aldersavhengig. En endring i alderssammensetning gir
store økonomiske konsekvenser for kommunen ved at satsen synker jo eldre barn
eller ungdommene blir.
Kommunens tilskudd for kommende år er utfordrende å beregne da dette avhenger
av antall barn og unge som flytter inn og ut av kommunen og bofellesskapene.
Frivilligheten er en god samarbeidspartner for kommunen i integreringsarbeidet, og
deres tilbud til flyktninger i Ski har blomstret i løpet av 2016. Det er kulturkafé på
Frivilligsentralen og språk kafé på biblioteket. Kirkene arrangerer middag på tvers, og
Røde Kors har leksehjelp, flyktningguide, samtalepartner og aktivitetsgruppe for
flyktninger.
Ski kommune har i Boligsosial handlingsplan pekt på behov for kjøp av boliger både
til flyktninger og andre vanskeligstilte på boligmarkedet.
Prisene på boliger i Ski har steget mye i 2016, og det har tidvis vært vanskelig å nå
opp i budrunder. Bruk av startlånsmidler har økt, og det har hatt innvirkning på hvilke
boliger som har vært aktuelle å kjøpe.
NAV mottok i 2016 et høyere integrerings- og norsktilskudd på grunn av bosetting av
flere flyktninger enn forventet. Mange ble bosatt sent på året, og det ble derfor kjøpt
færre grunnskoleplasser enn budsjettert. Samtidig har kostnadene knyttet til
flyktningeboligene vært høyere enn antatt. NAV har hatt større utgifter til midlertidige
boliger enn beregnet. Høye leiepriser i Ski kommune og flere personer med
sammensatte utfordringer har bidratt til et høyere nivå på økonomisk sosialhjelp enn
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stipulert. Antall klienter er redusert, mens stønadsbeløpet per klient per måned har
økt som følge av høye boutgifter.
NAV vurderer også at høye bosettingstall på flyktninger bidrar til lengre
stønadsperioder. Behov for lengre kvalifiserende løp ut over hva
introduksjonsprogrammet kan tilby, betyr sosialhjelp som livsopphold.
Økonomi (tall i 1 000 kroner)
Virksomhet

Opprinnelig
Regnskap
Regulert
Opprinnelig
Avvik
Regnskap
budsjett
2016
budsjett
budsjett
2015
2017
2016
2016
NAV1
42 269
42 098
44 057
44 007
-1 959
35 912
Familiens hus2
69 257
71 051
63 617
62 373
7 434
70 300
Eiendom3
79 883
77 148
76 563
71 719
585
70 746
1 Flyktningetjenesten er lagt til NAV Ski.
2 Familiens hus består av helsetjenester, forebyggende avdeling, tilbud til mindreårige flyktninger og
barnevernstjeneste. Siggerud og Langhus bofellesskap er begge et botilbud for enslige mindreårige
flyktninger. Tilbudet er underlagt Familiens hus.
3 Eiendom forvalter, drifter, vedlikeholder og renholder kommunens bygninger. Også kommunens
boliger for utleie. I virksomheten finner du også boligkontoret som er kommunens husbankkontor med
ansvar for de boligsosiale virkemidlene, startlån, boligtilskudd, bostøtte og kommunale boliger.

Overordnet analyse
Revisjonen har i Overordnet analyse for Ski kommune bemerket følgende:
«Risiko for sviktende integrering av flyktninger som bosettes i kommunen.
Utfordringer er bolig, barnehage, skole, arbeid og sosialisering/integrering. Det
gjelder enslig mindreårige og voksne flyktninger. Et krevende fagområde i årene som
kommer.»
Kontrollutvalget i Nesodden har nylig vedtatt å gjennomføre en forvaltningsrevisjon
om integrering av flyktninger. Vi foreslår at prosjektet gis det samme navnet i Ski.
På denne bakgrunn ser en for seg følgende:
Formål
Undersøke hvordan Ski kommune lykkes med målsettingen om integrering av
flyktninger.
Problemstillinger
1. Hvordan når kommunen målene med bosetting, inkludert for enslige mindreårige
flyktninger?
2. Er utdanningstilbudet tilfredsstillende, og får flyktningene jobb etterpå?
3. I hvilken grad lykkes kommunen med å nå sine egne mål for
integreringsarbeidet?
4. Hva mener flyktningene?
5. Hvordan er kommunens interne samordning på dette feltet og samspillet med
NAV, lokalsamfunnet og frivillighet?
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6. Drives integreringsarbeidet kostnadseffektivt sammenlignet med andre
kommuner, og har kommunen sendt inn alle berettigede krav knyttet til
flyktninger?
Formål og problemstillinger er i hovedsak hentet fra prosjektplan for
forvaltningsrevisjon om integrering av flyktninger i Nesodden kommune, utarbeidet av
Follo Distriktsrevisjon IKS.
Flere kontrollutvalg har fått utført lignende forvaltningsrevisjoner, se NKRFs nettsider,
her.

Ås, 20.11.2017

Kjell Tore Wirum/s./
sekretær
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KONTROLLUTVALGET I SKI
Sak 43/17 Felles forvaltningsrevisjon med Oppegård KU
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00311-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Redegjørelsen for status vedr. fellesprosjekter om forvaltningsrevisjon i 2018 med
Oppegård tas til orientering.
Kontrollutvalget gjør endelig vedtak etter fellesmøtet med Oppegård den 18. januar.
SAKSUTREDNING:
Fellesmøtet mellom kontrollutvalga i Ski og Oppegård den 29.5.17 drøftet
mulighetene for samordning av arbeidet. Det var en positiv holdning til å søke å finne
fellesprosjekter, f.eks. innen forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget i Ski vedtok den 5.9 vedtok tema for forvaltningsrevisjon i 2018.
Foruten temaene «ressurskrevende brukere» og «flyktningtjenesten», vedtok
utvalget å delta i en felles forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor. Utvalget
mente det kan være aktuelt å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av EMPO AS i
2018 dersom Oppegård velger å gjøre det samme med sin arbeidsmarkedsbedrift;
OK industrier AS.
Oppegård KU innstilte om tema for forvaltningsrevisjon i 2018 i sitt møte den 7.9.17.
Utvalget innstilte om tre tema: prosjektstyring, psykososialt læringsmiljø og ernæring
til eldre i hjemmesykepleie og i sykehjem. Utvalget anbefalte ikke en
forvaltningsrevisjon av Landbrukskontoret i Follo. Heller ikke forvaltningsrevisjon av
arbeidsmarkedsbedriftene. Utvalget vedtok å søke å gjennomføre prosjektet om
ernæring som et fellesprosjekt med Ski. Kommunestyret i Oppegård vedtok seinere
å redusere antallet prosjekter til to: psykososialt læringsmiljø og ernæring.
Ski kommunes plan for forvaltningsrevisjon omtaler ikke ernæringssituasjonen blant
eldre, men den overordnede analysen peker bl.a. på risikoen for at kommunen ikke
makter å dekke tjenestetilbudet til et økende antall pasienter i årene framover.
Helsedirektoratet har utarbeidet faglige retningslinjer for forebygging og behandling
av underernæring. Her heter det bl.a. at helseforetakene og kommunen skal sikre at
ernæring blir en integrert del av behandlingstilbudet i helse- og omsorgstjenesten.
Det er berammet et nytt fellesmøte mellom de to utvalgene 18. januar 2018. I møtet
kan de to utvalgene drøfte om det er grunnlag for felles prosjekter innen
forvaltningsrevisjon i 2018.
Ås, 20.11.2017
Jan T. Løkken/s./
sekretær
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
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KONTROLLUTVALGET I SKI
Sak 44/17 Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00298-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget finner de ordninger som er etablert for å ivareta utvalgets påseansvar overfor revisor tilfredsstillende.
Utvalget ber om at sekretariatet for fremtiden fremmer en sak om påseansvaret ved
begynnelsen og halvveis i valgperioden til kontrollutvalget.
For øvrig tas saken til orientering.
Vedlegg:
SAKSUTREDNING:
Kommuneloven § 77 nr. 4 bestemmer at ”Kontrollutvalget skal påse at kommunens
eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte”.
Dette blir utdypet i Kontrollutvalgsforskriften § 6:
«Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og
kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap 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.»
Påseansvaret ovenfor er knyttet til regnskapsrevisjon. Vi omtaler påseansvaret for
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll til slutt i denne saken.
Vi presiserer at «Kontrollutvalgets påseansvar omfatter ikke en faglig vurdering av
revisjonens utførelse, fordi det er revisor som har det faglige ansvaret for
gjennomføringen av revisjonen.» (Kontrollutvalgshåndboken s. 68)
NKRF har utarbeidet en egen veileder for påse-ansvaret og
Kontrollutvalgshåndboken gir en oversikt over hva påse-ansvaret overfor
regnskapsrevisor kan omfatte. Dokumentene kan leses på kontrollutvalgets
ressursside hos FIKS, her. I det følgende gir vi en oversikt over hvordan påseansvaret er i varetatt overfor Follo distriktsrevisjon IKS (FDR) som revisor i Ski
kommune

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
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A. Påse-ansvar overfor regnskapsrevisor
1. Krav til utdanning og praksis for oppdragsansvarlig revisor.
Forskrift om revisjon i kommuner § 11 krever at oppdragsansvarlig
regnskapsrevisor skal oppfylle Finanstilsynets krav til registrert og statsautorisert
revisor. Som en del av en årlig rutine la Revisjonssjef Steinar Neby i brev av 5.
januar d.å. fram egenerklæring med utskrift fra Finanstilsynets konsesjonsregister
hvor det framgår at han er statsautorisert revisor. Neby er oppdragsansvarlig
revisor for alle revisjonsoppdrag som FDR IKS utfører. Steinar Neby bekreftet
samtidig at det er stilt nødvendig sikkerhet for mulig ansvar. Kontrollutvalget tok i
sak 4/17 egenerklæringen til orientering.
2. Krav til vandel for oppdragsansvarlig revisor.
Finanstilsynet kontrollerte Steinar Nebys vandel i forbindelse med autorisasjonen
som revisor. Senere bekrefter Neby hvert år sin vandel ved en egenerklæring, jf.
hans brev av 5. januar d.å. Neby opplyser i brevet at FDR innhenter vandelsattest
ved alle nyansettelser.
3. Dokumentasjon av revisors uavhengighet
Ifølge forskrift om revisjon § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år avgi en
skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Dette skjedde sist
gang ved revisjonssjefens brev av 12. oktober 2016 til kontrollutvalget, jf. KU-sak
45/16. Det bemerkes i brevet at disse kravene også gjelder for revisors
medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlig revisor som plikter å legge fram
en skriftlig vurdering for kontrollutvalget.
4. Generelt om revisors uavhengighet og objektivitet
Jf. den årlige egenvurderingen i pkt. 3.
5. Informasjon om revisjonens omfang
For at kontrollutvalget skal kunne ha en oppfatning av om regnskapene blir
revidert på en betryggende måte, bør kontrollutvalgene ha kunnskap om hva
revisjonsarbeidet omfatter.
Revisjonsarbeidet beskrives blant annet i revisors engasjementsbrev som sendes
rådmann og ordfører, med kopi til kontrollutvalget, etter hvert kommunevalg. Ut
over det vurderes behovet fortløpende. I brevet framgår det hva som er revisors
oppgaver og plikter og hva revisor forventer av administrasjonen ved avleggingen
av regnskap. FDR opplyser i e-post av 13.11 d.å. at, på bakgrunn av et møte
med rådmannen, vil revisjonen sende ut et nytt engasjementsbrev.
6. Revisjonsstrategi og budsjett
Revisjonen legger årlig fram et notat med sin strategi for revisjonsåret (1.5 – 30.4)
for kontrollutvalget, jf. sak 39/17 i møtet den 17. oktober d.å.
Planen informerer om revisjonens forventede ressursbruk og framdriftsplan for
arbeidet. På bakgrunn av identifiserte risikoområder beskrives fokusområder for
revisjonen. Listen er ikke uttømmende.
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Etter forslag fra revisjonen innstiller kontrollutvalget overfor kommunestyret om
budsjett for revisjonen.
7. Revisjonens rapporter
Revisjonen avgir for hvert revisjonsår en halvårs- og en helårsrapport om sitt
arbeid til kontrollutvalget – per 31.10 og 31.4. Revisjonen rapporterer da blant
annet om sitt timeforbruk til regnskapsrevisjonen og omfanget av
attestasjonsoppgaver. Årets fokusområder blir referert.
8. Nummererte brev
Revisor plikter å ta opp vesentlige feil og mangler i kommunens regnskaps- og
økonomiarbeid m.m. i «nummererte brev», jf. revisjonsforskriften § 4. Brevene
adresseres til kontrollutvalget med kopi til rådmannen. FIKS sender vanligvis slike
brev til rådmannen til uttalelse før de legges fram for utvalget til behandling.
Utvalget skal påse at de påpekte forhold blir fulgt opp. Kontrollutvalget behandlet
revisjonsbrev nr. 8 fra revisjonen og kommunens svarbrev i møtet den 2. mai
2017.
9. Misligheter
Revisor skal rapportere mistanke og konstatering av misligheter til
kontrollutvalget med kopi til rådmannen, jf. Revisjonsforskriften § 3, siste ledd og
§ 4. Kontrollutvalget bør generelt påse at revisor har vurdert risikoen. Så vidt vi
vet, har ikke dette vært et aktuelt tema i revisjonens arbeid i kommunen i de siste
årene.
10. Uttalelse om årsregnskapet
Kontrollutvalget får en kopi av revisjonsberetningen og avgir en uttalelse om
kommunens årsregnskap og årsberetning til kommunestyret. Ved
kontrollutvalgets behandling av saken orienterer revisor om årets revisjon og
svarer på utvalgets spørsmål.
11. Revisors møteplikt og møterett
Revisor har møteplikt i kommunestyret når det behandler saker i tilknytning til
revisjonsoppdraget, jf. revisjonsforskriften § 19. Revisor har møte- og talerett i
kontrollutvalget. Unntatt er når revisors tilsettingsforhold behandles, jf.
Kontrollutvalgsforskriften § 19. FDR deltar på alle kontrollutvalgsmøtene.
12. Revisors opplysningsplikt
Revisor har opplysningsplikt om forhold som revisor har fått kjennskap til overfor
medlemmer av kommunestyret og kontrollutvalget. Revisor kan kreve å få gi svar
i møte.
13. Dialog mellom revisor og kontrollutvalg
For at kontrollutvalget skal kunne ha en oppfatning av revisjonsarbeidet må det
være en fortløpende dialog mellom utvalget og revisjonen. De to partene må ha
en felles oppfatning av forutsetningene for at utvalget skal kunne utøve sitt påseansvar overfor revisor. Begge parter må i tillegg ha en dialog med kommunens
administrasjon. Sekretariatet mener det er en god og fortløpende dialog mellom
partene.
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B. Påse-ansvar i forbindelse med forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
Kontrollutvalgets påseansvar med forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er nedfelt i
kommuneloven:
1. Kommuneloven § 77 nr. 4:
”Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske
forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak,
….(forvaltningsrevisjon)”
2. Kommuneloven § 77 nr. 5:
”Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av
kommunens interesser i selskaper m.m.”
Kontrollutvalget er bestiller av forvaltningsrevisjonen og bestemmer tema, formål og
problemstillinger. Når rapporten foreligger skal utvalget påse, at den er i samsvar
med bestillingen. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret om resultatet og
innstiller om vedtak fra kommunestyret om saken.
Revisjonen avgir en egen årsrapport om sitt arbeid med forvaltningsrevisjon for
kontrollutvalget.
Selskapskontroll som eierskapskontroll er i alle år utført av FIKS etter vedtak i
utvalget.
C. Regelmessig drøfting av påse-ansvaret
Kontrollutvalget har ikke noen helhetlig avtale med revisor om de ordninger som er
listet opp i denne saken, men en stor del av tiltakene følger av lov og forskrift. For
øvrig har samarbeidet utviklet seg gjennom praksis. Utvalgets aktivitetsplan gir status
for det enkelte tiltak til hvert møte. Sekretariatet er bindeleddet mellom utvalget og
revisor og passer på at revisjonen leverer for å realisere påse-ansvaret. En avtale
kan være nyttig, for oversiktens skyld og for å avklare forventninger, men kan lett bli
utdatert. Vi foreslår isteden at kontrollutvalget ber om at sekretariatet legger fram en
sak om påse-ansvaret ved begynnelsen av og halvveis i valgperioden til
kontrollutvalget.
Oppsummering:
Etter vår vurdering gir den dokumentasjonen som revisjonen legger fram og dialogen
med revisjonen i hvert møte, et godt grunnlag for utøvelsen av kontrollutvalgets
påse-ansvar. Utvalget bør drøfte helheten i påse-ansvaret med jevne mellomrom.
Ås, 20.11.2017
Jan T. Løkken/s./
sekretær

Side 4 av 4

45/17 Kontrollutvalgets retningslinjer for arbeidet - 17/00300-1 Kontrollutvalgets retningslinjer for arbeidet : Kontrollutvalgets retningslinjer for arbeidet

KONTROLLUTVALGET I SKI
Sak 45/17 Kontrollutvalgets retningslinjer for arbeidet
Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00300-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Retningslinjene for kontrollutvalget i Ski videreføres.
Vedlegg:
Retningslinjer for kontrollutvalget i Ski
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget vedtok i 2008 jf. sak 29/08 retningslinjer for utvalget. Disse ble sist
behandlet og oppdatert i kontrollutvalgets møte 13. desember 2016 i sak 55/16.
Retningslinjene legges frem årlig som en påminnelse til medlemmene om hvilke
oppgaver og kjøreregler som gjelder for utvalgets arbeid. I tillegg inviteres det til en
diskusjon om eventuelle endringer/tilføyelser i retningslinjene.
Sekretariatet har i år ingen forslag til endringer

Ås, 20.11.2017
Kjell Tore Wirum/s./
sekretær
Vedlegg: Retningslinjer for kontrollutvalget i Ski per 13.12.16.

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
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RETNINGSLINJER FOR KONTROLLUTVALGET I SKI
13. desember (sak 55/16)

Mål og oppgaver
Kontrollutvalgets hovedmål er å bidra til at innbyggerne har tillit til at kommunens oppgaver
blir ivaretatt på best mulig måte.
Kommuneloven (§ 77) bestemmer at kommunestyret skal velge et kontrollutvalg til å forestå
det løpende tilsynet med forvaltningen. Utvalget skal påse at regnskapene blir ført på en
betryggende måte, at økonomiforvaltningen er korrekt og at det gjennomføres god
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Kontrollutvalget i Ski har følgende strategi:
1. Bidra til å øke kvalitet, effektivitet og sikkerhet i de interne kontrollrutinene.
2. Undersøkelser av rykteflom/presseoppslag som kan skade den allmenne tillit i
den hensikt å forsøke å bekrefte eller avkrefte eventuelle påstander.
3. Bidra til å øke utnyttelsen av de kommunale ressurser med utgangspunkt i
kommunale mål, oppnådde resultater.
4. Bidra til arbeidsrutiner/arbeidsforhold som kan forhindre at ansatte og
kommunen kommer i en uheldig situasjon.

Utvalget vil aktivt benytte sin lovmessige rett til å kreve enhver opplysning, redegjørelse eller
dokument som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene, jf. Forskrift om
kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 5.

Valg og sammensetning
Valg, sammensetning og utskiftning av medlemmer i kontrollutvalget framgår av
Kommuneloven § 77 og Forskrift om kontrollutvalg i kommuner mv. §§ 2 og 3.
Ski kommune har som praksis at opposisjonen har ledervervet i utvalget.
Kontrollutvalget skal ha en rolle som upartisk overvåker og saksbehandlingen skal kun foregå
ut fra et kontrollperspektiv. Det er viktig at medlemmene av utvalget er seg bevisst sin
dobbeltrolle som politikere og nøytrale kontrollører.

Hovedoppgaver:
1. Regnskapsrevisjon
Utvalget skal påse at kommunens regnskap blir revidert på en betryggende måte og i samsvar
med de bestemmelser som følger av lov, forskrift, god kommunal revisjonsskikk m.m.
Strategi:
1. Utvalget holdes orientert om revisjonens arbeid gjennom regelmessige rapporter
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2. Revisjonens regnskapsberetning og andre merknader til den kommunale regnskaps- og
økonomiforvaltning forelegges utvalget.
3. Utvalget skal påse at revisjonens merknader blir fulgt opp
2. Forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi og
måloppnåelse ut fra kommunestyrets vedtak.
Strategi:
1. Sørge for å få utarbeidet en overordnet analyse om mulige områder med risiko for
avvik fra oppsatte mål i kommunen.
2. Foreslå en handlingsplan for forvaltningsrevisjon og konkrete prosjekter for
kommunen
3. Innstille om oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekter for kommunestyret
4. Påse at vedtatte anbefalinger blir fulgt opp av administrasjonen
3. Selskapskontroll
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med alle interkommunale selskaper og heleide
kommunale aksjeselskaper. Kontrollen skal omfatte eierskapskontroll og/eller
forvaltningsrevisjon.
Strategi:
1. Foreslå handlingsplan for selskapskontroll for kommunestyret
2. Sørge for iverksetting av kontrollen
4. Annet tilsyn og kontroll
Kontrollutvalget skal forestå et løpende tilsyn med forvaltningen og kan be om alle de
opplysninger som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. Kontrollutvalget vil
gjøre kjent på kommunens Internettside at innbyggerne og andre har anledning til å legge
fram saker for kontrollutvalget. Det er imidlertid opp til utvalget å vurdere om en sak hører
under utvalgets kontrollfunksjon. Utvalget er ikke et klageorgan for enkeltvedtak.
Strategi:
1. Holde seg orientert om arbeidet i administrasjonen
2. Vurdere om rykter eller presseoppslag kan gi grunnlag for tiltak
3. Ved mistanke om uregelmessigheter og misligheter skal kontrollutvalget på eget
initiativ eller etter anmodning fra kommunestyret, iverksette undersøkelser

Organisering av arbeidet generelt:
1. Bistand fra revisjonen og eget sekretariat
Utvalget kan kreve enhver opplysning det har behov for hos kommunen. Revisjonen utfører
de oppgaver som de er pålagt som følge av lov eller avtale med kontrollutvalget og kan,
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innenfor de grenser som budsjettet setter, pålegges andre oppgaver. Sekretariatet forbereder
og følger opp de sakene som utvalget behandler. Utvalget har vedtatt foreløpige rammer for
sekretariatets/sekretærens arbeid.
Strategi:
1. Utvalget skal vite å utnytte de ressurser som revisjonen og sekretariatet kan bidra med
i arbeidet.
2. Samarbeid
Kontrollutvalget opptrer på kommunestyrets vegne og det er viktig med god kommunikasjon
med oppdragsgiver. Det samme gjelder med rådmannen og hans administrasjon og
revisjonen.

Strategi:
1. Ordfører og rådmann får kopi av alle innkallinger med sakspapirer og protokollene fra
utvalgets møter
2. Rådmannen og enhetslederne bør med jevne mellomrom inviteres til å orientere og
samtale om sitt arbeid generelt eller spesielle saker
3. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret
4. Kontrollutvalget avgir årsrapport til kommunestyret om sin virksomhet
3. Informasjon om utvalget - innsynsretten og forholdet til media
For at utvalget skal oppfylle sitt hovedmål er det viktig at kommunens innbyggere, politikerne
i alle styrer og utvalg, administrasjonen og media kjenner til utvalgets arbeid. I den
forbindelse er det også viktig at det skal være lett å finne informasjon om utvalget og lett å ta
kontakt med utvalget.
Offentlighetsloven pålegger kommunen å gi andre størst mulig innsyn i sitt arbeid. En del
saker er unntatt som følge av lov eller i medhold av lov. Kontrollutvalgets møter er i henhold
til kommunelovens § 31 åpne for publikum, med mindre utvalget skal behandle opplysninger
som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.
Strategi:
1. Informasjon om utvalgets arbeid generelt og kontaktinformasjon skal være tilgjengelig
på kommunens Internett-sider og på www.follofiks.no.
2. Utvalgets dokumenter, som ikke er unntatt fra offentlighet, legges ut for offentlig
innsyn på kommunens Internettsider
3. Utvalgets møter er åpne for publikum
4. Anonyme henvendelser skal sikres anonymitet.
5. Tips fra varslere skal alltid følges opp
6. Alle skriftlige henvendelser til utvalget skal besvares.
7. Kontrollutvalgets leder besvarer spørsmål fra media.
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4. Handlingsplaner og rullerende aktivitetsplaner
Utvalget innstiller om handlingsplaner for de viktigste arbeidsområdene ovenfor
kommunestyret og utvalget skal sørge for at disse blir fulgt opp. Den rullerende
aktivitetsplanen som utvalget utarbeider, gir oversikt over alle pågående aktiviteter og
vedtatte planer og andre tiltak.
Strategi:
1. Retningslinjene fornyes en gang pr. år.
2. Aktivitetsplanen er rullerende og legges fram på møtene i kontrollutvalget dersom det er
endringer eller oppdateringer.
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KONTROLLUTVALGET I SKI
Sak 46/17 Revisjonens rapport per 31.10.17
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00316-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport per 31.10 2016 til orientering.
Vedlegg:
Revisjonens rapport per 31.10.2017 Ski kommune
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalgsforskriften § 6 gir kontrollutvalgene en plikt til å påse at
regnskapsrevisjonen skjer på en betryggende måte. De krav som gjelder for
regnskapsrevisjon fremgår av forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner.
Vedlagte revisjonsrapport per 31.10.2016 er revisjonens halvårsrapport til
kontrollutvalget.
Revisjonsåret går fra 1.5 til 30.4 året etter og det legges frem en halvårsrapport pr.
31.10 og én rapport for hele revisjonsåret per 30.4. Rapporten gjelder hovedsakelig
regnskapsrevisjon og attestasjonsoppgaver. I tillegg avgis en egen årsrapport for
forvaltningsrevisjon.
Revisjonen refererer i vedlagte rapport til åtte fokusområder, men beskriver ikke
status for arbeidet på disse områdene. Halvveis i revisjonsåret er timeforbruket 348
av budsjettert 800 timer for regnskapsrevisjon.
Ås, 20.11.2017
Jan T. Løkken/s./
Sekretær
Vedlegg: Revisjonens rapport til kontrollutvalget i Ski pr. 31.10.2016

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
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KONTROLLUTVALGET I SKI
Sak 47/17 Kontrollutvalgets deltakelse på konferanser 2018
Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00302-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs konferanse 7. og 8. februar
2018: ………………….
Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs konferanse 29. og 30 mai
2018: …………………………
Vedlegg:
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalgskonferansen til NKRF (Norges kommunerevisorforbund) samler hvert
år 500 – 700 deltakere fra kontrollutvalg, sekretariat og revisorer fra hele landet.
Konferansen holdes på Gardermoen 7. – 8. februar 2018 og er en viktig arena for
informasjon, debatt og opplæring om kontroll og tilsynssaker i kommunene.
Hovedtemaene i år er digitalisering, arbeidslivskriminalitet, etikk og personvern.
Programmet kan leses på NKRFs internettsider.
FKT (Forum for kontroll og tilsyn), arrangerer en lignende konferanse 29. – 30. mai
på Gardermoen. Kontrollutvalget i Ski er medlem av FKT og årsmøtet i
organisasjonen avholdes i løpet av konferansen. Foreløpig informasjon om
arrangementet kan leses på FKT sine nettsider.
Vurdering:
Vi foreslår at utvalget søker å være representert på begge konferanser.
Kontrollutvalget er medlem av FKT og det vil være naturlig å delta på forumets
årsmøte og fagkonferanse.
Økonomiske konsekvenser:
I utvalgets budsjettforslag for 2018 er det avsatt kr 70 000 til kurs og opplæring for at
alle utvalgsmedlemmene kan delta på én konferanse hver. Deltakeravgiften på
NKRF-konferansen er fastsatt til kr 6 600 eks. mva. m/overnatting per person. Det
samme vil antakelig gjelde for FKT-konferansen.

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
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FIKS melder på de som skal delta på konferansene. Kommunene faktureres direkte
for deltakeravgiften. Deltakernes reiseregninger sendes direkte til kommunen.
Ås, 14.11.2017
Kjell Tore Wirum /s./
sekretær
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KONTROLLUTVALGET I SKI
Sak 48/17 Kontrollutvalgets møteplan 1.halvår 2018
Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00303-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalgets møter avholdes på følgende dager 1.halvår 2018, alle dager kl.
18.00:
Torsdag 18.januar (Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU)
Mandag 22.januar
Mandag 5.mars
Mandag 14.mai
Mandag 11.juni
Vedlegg:
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget har i sitt budsjettforslag for 2018 basert seg på ti møter i løpet av året,
inkludert ett møte i Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo og to fellesmøter med
kontrollutvalget i Oppegård vedrørende kommunesammenslåingen.
Forslaget er avstemt med kommunestyrets møtedatoer for 1.halvår 2018.

Vurdering:

Vi foreslår at kl. 18.00 videreføres som fast møtetidspunkt. Av hensyn til FIKS sin samlede
møteavvikling, foreslår vi at mandag blir ny møtedag for utvalgets møter.

Ås, 14.11.2017
Kjell Tore Wirum/s./
sekretær

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
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KONTROLLUTVALGET I SKI
Sak 49/17 Orienteringssaker
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00312-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Orienteringssakene tas til orientering.
Vedlegg:
Protokoll Ski kontrollutvalg 17.10.17, Aktivitetsplan Ski per november 2017
1. Godkjent protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 17. oktober 2017
2. Aktivitetsplanen per november 2017.

Ås, 20.11.2017

Jan T. Løkken/s./
sekretær

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
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MØTEPROTOKOLL
Ski kontrollutvalg
Møtetid:
Sted:

17.10.2017 kl. 18:00
Formannskapssalen

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7.
Møtende medlemmer:
Lars Christian Bilet (FrP), Roar Thun (Ap), Torill Rønsen Ekeberg (SV),
Karl M. Johnsen (PP), Svein Kamfjord (V), Anne Marit Holene (SP)
Møtende varamedlemmer:
Haakon Hofgaard Dahl (H)
Forfall:
Bente Njøs Paulshus (H)
Fra sekretariatet:
Jan T. Løkken
Fra kommuneadministrasjonen:
Rådmann Jane Short Aurlien
Virksomhetsleder økonomi Terje Trovik (sak 35/17)
Fra revisjonen:
Avdelingsleder Didrik Hjort
Revisor Pavel Makarov
Revisor Faith Kristiansen
Diverse merknader:

Møteprotokoll godkjent 20.10.2017

Lars Chr. Bilet/s./
Leder

Roar Thun/s./
Nestleder

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
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Saksliste

34/17 Dialog med rådmannen
35/17 Melding 2. tertial 2017
36/17 Forvaltningsrevisjonsrapport om byutvikling
37/17 Anskaffelsesprosessen knyttet til BPA
38/17 Invitasjon til samarbeid om forvaltningsrevisjon av
Follo landbrukskontor
39/17 Overordnet revisjonsstrategi 2017
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Ski KU-34/17
Dialog med rådmannen
Sekretariatets innstilling:
Dialogen med rådmann Jane Short Aurlien tas til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 17.10.2017:
Rådmannen orienterte og hadde en dialog om aktuelle utfordringer og gjensidige
forventninger i arbeidet.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 17.10.2017:
Dialogen med rådmann Jane Short Aurlien tas til orientering.

Ski KU-35/17
Melding 2. tertial 2017
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar rådmannens melding for 2. tertial til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 17.10.2017:
Rådmannen orienterte om hovedpunktene i rapporten og svarte på spørsmål.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 17.10.2017:
Kontrollutvalget tar rådmannens melding for 2. tertial til orientering.

Ski KU-36/17
Forvaltningsrevisjonsrapport om byutvikling
Sekretariatets innstilling:
Forvaltningsrevisjonsrapporten «Byutvikling» legges fram for kommunestyret med
følgende innstilling:
1. Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til
kontrollutvalget om resultatet innen seks måneder.
2. For øvrig tar kommunestyret rapporten til orientering.
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Ski kontrollutvalgs behandling 17.10.2017:
Didrik Hjort presenterte rapporten og revisjonens anbefalinger..
Utvalget var bekymret for plankapasiteten i kommunen som bl.a. har ført til et stort
etterslep ved oppfølgingen av investeringsvedtak, utfordringer ved etableringen av
Nordre Follo og mange boligprosjekter er satt på vent. Utvalget var enige om en
tilføyes til vedtaket, jf. vedtaket pkt. 2.
Torill Rønsen Ekeberg mente Skorhaugåsen ikke hører inn under Ski by, men under
Ski tettsted, jf. rapporten s. 5 og s. 6.
Votering:
Innstillingen ble, med tillegg av nytt pkt. 2, enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 17.10.2017:
Forvaltningsrevisjonsrapporten «Byutvikling» legges fram for kommunestyret med
følgende innstilling:
1. Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til
kontrollutvalget om resultatet innen seks måneder.
2. Kommunestyret er bekymret for kapasiteten ved planavdelingen i kommunen
og ber rådmannen vurdere styrkingstiltak.
3. For øvrig tar kommunestyret rapporten til orientering.

Ski KU-37/17
Anskaffelsesprosessen knyttet til BPA
Sekretariatets innstilling:
Rådmannen redegjørelse vedr. anskaffelsesprosessen BPA tas til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 17.10.2017:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 17.10.2017:
Rådmannen redegjørelse vedr. anskaffelsesprosessen BPA tas til orientering.

Ski KU-38/17
Invitasjon til samarbeid om forvaltningsrevisjon av Follo
landbrukskontor
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget takker ja til invitasjonen fra Ås KU om å delta i prosjektet for
forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor.
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om formål og problemstillinger for prosjektet.
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Ski kontrollutvalgs behandling 17.10.2017:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 17.10.2017:
Kontrollutvalget takker ja til invitasjonen fra Ås KU om å delta i prosjektet for
forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor.
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om formål og problemstillinger for prosjektet.

Ski KU-39/17
Overordnet revisjonsstrategi 2017
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2017 til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 17.10.2017:
Pavel Makarov orienterte.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 17.10.2017:
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2017 til orientering.

Ski KU-40/17
Orienteringssaker
Sekretariatets innstilling:
Orienteringssakene tas til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 17.10.2017:
Lars Chr. Bilet orienterte om møtet han sammen med KU-lederen i Oppegård, Odd
Harald Røst, og FIKS har hatt med ny administrasjonssjef for Nordre Follo, Gro
Herheim.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 17.10.2017:
Orienteringssakene tas til orientering.
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Eventuelt
Karl M. Johnsen etterlyste den årlige gjennomgangen av retningslinjene for
kontrollutvalget. Det var enighet om å gjøre dette på utvalgets neste møte.
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KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE
AKTIVITETSPLAN PR. NOVEMBER 2017
Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres
fortløpende. FDR står for all revisjon. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget. FDRs rapporter skal
være FIKS i hende senest fjorten dager før utvalgsmøtet. Forkortelser: KU: Kontrollutvalg KST: Kommunestyret
Nr.

Beskrivelse

Frist

Ansvar

1

Kontrollutvalgets årsrapport 2016

januar

FIKS

KU 240113

2
3

Retningslinjer for utvalget
Aktivitetsplan

juni
Januar

FIKS
FIKS

KU 281117

FIKS

Vedtatte møter 2. halvår: 5.9, 21.9, 17.10,
28.11

15. april 2017

FDR

KU 020517

KST 210617

Mai 2017
Sep 2017

Kommunen
Kommunen

Forelå ikke til KU-møtet 29.5
KU 171017

KST 251017

Mai 2017

FDR

Pr. 31.10.17(perioden 01.05.17- 31.10.17)

Nov 2017

FDR

KU281117

Revisjonsstrategi 2017

Aug 2017

FDR

KU 171017

Årsrapport forvaltningsrevisjon 2016
Plan forvaltningsrevisjon 2017 – 2020
Forvaltningsrevisjon 2016:
Internkontroll

mars
2016

FDR
FIKS

2016

FDR

Møteplan
4
5
6

7
8.

Fellesmøter med Ski KU
Revisjonsberetning - Kommunens årsregnskap og
årsmelding 2016:
Tertialrapporter:
1.Tertialrapport jan-april 2017
2. Tertialrapport mai-aug 2017
Rapporter fra revisjonen:
Pr. 30.04.17 (perioden 01.05.16- 30.04.17)

Aktivitetsplan 2017
Ajourført 21.11.2017

Status

Avsluttet
KST 150217

Ajourføres foran hvert kontrollutvalgsmøte

KU 30.05.17

KST 091116
KU 24.1.17

KST 150217
1
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Nr.

9

10

11

12
13
14

Beskrivelse

Frist

Ansvar

Gjennomgang Kunstisflaten/møteplass-saken

2017

FDR

Forvaltningsrevisjon 2017:
1. Byutvikling
2. Eiendomsforvaltning
3. Innkjøp
Forvaltningsrevisjon 2018:
1. Integrering av flyktninger
2. Ressurskrevende brukere
3. Follo landbrukskontor
4. EMPO AS (?)
Oppfølging tidligere forvaltningsrevisjoner:
Vann og avløp
Beredskap
Omorganisering, økonomi og IKT
Psykisk helsearbeid for barn og unge
Internkontroll
Kunstisflaten/møteplassen
Budsjett for tilsyn og kontroll 2018
Plan selskapskontroll 2017-2020
Andre undersøkelser/oppfølginger:

Ny ROS analyse oversendes KU våren 2017 (KU 48/16)
Kommunens varslingsrutiner – varslingsmottak
Fellesmøte med Follo landbrukskontor
Dialog med Follo brannvesen IKS om Sikring 24

Status

Avsluttet

KU 200317
KST 150517

FDR

KU 171017
KU januar 2018
KU januar 2018

FIKS/FDR

KU 281117 Formål og problemstillinger
«
«
Fellesprosjekt
Avklares etter dialog med Oppegård KU

28.4.16
2.6.16 og 2.12.16
7.3.17
12.4.17
15.8.17
15.5.18
September
2016

rådmannen
rådmannen
rådmannen
rådmannen
rådmannen
rådmannen
FDR/FIKS
FIKS

KU 20.03.17
KU 48/16
Purret
KU 7.3.17
KU 5.9.17
KU 20.03.17
KU 050917

KST 15.05.17
KST 18.1.17

Våren 2017
2017

Rådmannen
Rådmannen
ÅS KU/FIKS
FIKS

7..2.17
24.1.17

7.2.17
24.1.17

Aktivitetsplan 2017
Ajourført 21.11.2017

KST 29.3.17
KST 270917
KST 15.05.17
KST
KST 153/16

2

