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MØTEPROTOKOLL 
 

Enebakk kontrollutvalg 
 
Møtetid: 09.11.2017 kl. 18:30 
Sted: formannskapssalen 
 Møtet ble avsluttet kl. 21:00 
  

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Thorbjørn Nerland (H), Øivind Gundersen (Ap), Mads Gjevert Pettersen (Ap), Anne 
Marit Næss (Sp),  
 
 
Møtende varamedlemmer: 
John Bergskaug (Frp)  
 
Fra administrasjonene møtte: 
Kjersti Øiseth, rådmann (sak 23,24 og deler av 25) 
Olav Gjesdahl Weng, kommunalsjef kultur og oppvekst (sak, 23 og 24) 
 
Fra Follo distriktsrevisjon møtte:  
Even Tveter, forvaltningsrevisor 
 
 
Fra sekretariatet: 
  Lene H. Lilleheier, møtesekretær FIKS 
  Kjell Tore Wirum, kontrollsjef FIKS 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 13.11.2017 
 
 
Merknader 
Anne Marit Næss (Sp) ankom møtet etter møtestart og deltok på deler av sak 23/17. 
 
 
 
Thorbjørn Nerland/s./ 
leder 

Øivind Gundersen/s./ 
Nestleder 

  

http://www.follofiks.no/
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

23/17 17/00269-2 Dialog med kommunalsjef for kultur og oppvekst 3 

24/17 15/00291-18 Rådmannens tilbakemelding - oppfølging 
anbefalinger i rapporten om Mobbing i skolen 

3 

25/17 17/00052-14 Forvaltningsrevisjonsrapport - Kommunale avgifter 4 

26/17 17/00293-1 Mål og problemstillinger - forvaltningsrevisjon 
Samhandlingsreformen 

5 

27/17 17/00294-1 Orienteringssaker  6 

Eventuelt 
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Saker til behandling  

Enebakk KU-23/17 
Dialog med kommunalsjef for kultur og oppvekst 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar dialogen med kommunalsjef for kultur og oppvekst til orientering. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 09.11.2017: 
Kommunalsjefen svarte på spørsmålene utvalget hadde varslet på forhånd, i tillegg til 
oppfølgingsspørsmålene som ble fremmet i møtet. 
 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 09.11.2017: 
Kontrollutvalget tar dialogen med kommunalsjef for kultur og oppvekst til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 

Enebakk KU-24/17 
Rådmannens tilbakemelding - oppfølging anbefalinger i rapporten 
om Mobbing i skolen 
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken sendes til kommunestyret med følgende innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av 
anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om Mobbing til orientering.  
 

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp rådmannens videre arbeid 
på dette området i løpet av høsten 2018.  

 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 09.11.2017: 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 09.11.2017: 
Saken sendes til kommunestyret med følgende innstilling: 
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1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av 
anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om Mobbing til orientering.  
 

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp rådmannens videre arbeid 
på dette området i løpet av høsten 2018.  

 
 

 
 
Enebakk KU-25/17 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Kommunale avgifter 
 
Sekretariatets innstilling: 
Forvaltningsrevisjonsrapporten «Kommunale avgifter» 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. Rapporten oversendes utvalg for teknikk og utvikling til orientering.  
 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 09.11.2017: 
Rådmannen orienterte om bakgrunnen for sitt svar til rapportens anbefalingspunkt a) 
om budsjettkalkyle for byggesak, kart/oppmåling og arealplanlegging.   
 
Forvaltningsrevisor redegjorde deretter for sin begrunnelse for anbefalingspunkt a) 
om budsjettkalkyler, før han presenterte rapporten og svarte på utvalgets spørsmål.   
 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 09.11.2017: 
Forvaltningsrevisjonsrapporten «Kommunale avgifter» 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. Rapporten oversendes utvalg for teknikk og utvikling til orientering.  
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Enebakk KU-26/17 
Mål og problemstillinger - forvaltningsrevisjon 
Samhandlingsreformen 
 
Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger 
for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Samhandlingsreformen.» 
 

2. Follo distriktsrevisjon bes legge fram forslag til prosjektplan til neste møte. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 09.11.2017: 
 
Øivind Gundersen la frem en del punkter som han foreslo innarbeidet i prosjektet. 
 
Anne Marit Næss foreslo at Kulepunkt nr. 4 endres til: Håndtering og oppfølging av 
utskrivningsklare pasienter.  
 
 
 
Votering: Innstillingen med tillegg av innspillene som ble gitt under kontrollutvalgets 

behandling ble enstemmig vedtatt.  

 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 09.11.2017: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og 
problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Samhandlingsreformen», med tillegg av de innspillene som ble gitt i 
møtet.  

 
2. Follo distriktsrevisjon bes legge fram forslag til prosjektplan til neste møte. 
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Enebakk KU-27/17 
Orienteringssaker  
 
Sekretariatets innstilling: 
Sakene tas til orientering. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 09.11.2017: 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 09.11.2017: 
Sakene tas til orientering. 
 
 
 
 
 
  


