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MØTEPROTOKOLL 
 

Enebakk kontrollutvalg 
 
Møtetid: 25.01.2017 kl. 18:30 
Sted: Enebakk rådhus - kommunestyresalen 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Thorbjørn Nerland (H), Øivind Gundersen (Ap), Mads Gjevert Pettersen (Ap), Anne 
Marit Næss (Sp), 
 
Forfall:  
Mona Lauritsen (Frp) 
 
Fra kommunestyret: 
Ordfører Øystein Slette (sak 1/17 – 3/17)  
 
Fra kommuneadministrasjonen: 
Rådmann Kjersti Øiseth (sak 1/17 – 3/17) 
Rådgiver Grethe Sofie Keller (Sak 1/17) 
 
Fra Follo distriktsrevisjon: 
Avdelingsleder Didrik Hjort 
Forvaltningsrevisor Bjørn Tore Nedregård 
 
Fra sekretariatet: 
Jan T. Løkken (møtesekretær) 
   
 
Diverse merknader: 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 30.01.2017 
 
 
Thorbjørn Nerland/s./        Øivind Gundersen/s./ 
Leder            Nestleder 
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Enebakk KU-1/17 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Mobbing i skolen 
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 

1. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten om 
«Mobbing i skolen», og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen 
seks måneder. 

 
2. Rapporten oversendes utvalg for kultur, oppvekst og skole til orientering.  

 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 25.01.2017: 
Bjørn Tore Nedregård presenterte hovedpunktene i rapporten. Han la fram et notat 
med revisjonens kommentar til rådmannens uttalelse.  Utvalget var enig om at 
notatet vedlegges saken til kommunestyret, jf. nytt 2. avsnitt i vedtaket. 
 
Øivind Gundersen la fra et forslag til nytt første avsnitt i vedtaket, jf. vedtaket. 
 
Votering: 
Innstillingen ble med de forslag som ble satt fram i møtet, enstemmig vedtatt.  
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 25.01.2017: 
 

1. Rådmannen uttaler 5.1 d.å. om rapporten at man har innvendinger og reiser 
tvil til metodebruk og analyser. Kontrollutvalget mener imidlertid at rapporten 
samlet sett gir et godt grunnlag for å trekke de konklusjoner og gi de 
anbefalinger som er gjort. 

 
2. Revisjonens notat med kommentarer til rådmannens uttalelse vedlegges 

saken til kommunestyret. 
 

3. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 

1. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten om 
«Mobbing i skolen», og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen 
seks måneder. 

 
2. Rapporten oversendes utvalg for kultur, oppvekst og skole til orientering.  

 
 
[Lagre]  
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Enebakk KU-2/17 
Sak fra klagenemnda i Enebakk -videre behandling 
 
 
Lukking av møtet: 
 
Sekretariatets innstilling: 
Møtet lukkes under behandlingen av sak 2/17 i medhold av kommuneloven § 31.2 jf. 
Fvl. § 13.1 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak: 
Møtet lukkes under behandlingen av sak 2/17 i medhold av kommuneloven § 31.2 jf. 
Fvl. § 13.1 
 
 
 

Enebakk KU-3/17 
Henvendelse til kontrollutvalget 
 
Lukking av møtet: 
 
Sekretariatets innstilling: 
Møtet lukkes under behandlingen av sak 3/17 i medhold av kommuneloven § 31.2 jf. 
Fvl. § 13.1 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak: 
Møtet lukkes under behandlingen av sak 3/17 i medhold av kommuneloven § 31.2 jf. 
Fvl. § 13.1 
 
 

Enebakk KU-4/17 
Revisjonens rapport til Enebakk KU per 31.10.16 
 
Sekretariatets innstilling: 
Rapporten fra Follo distriktsrevisjon IKS per 31.10.2016 tas til orientering. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 25.01.2017: 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 25.01.2017: 
Rapporten fra Follo distriktsrevisjon IKS per 31.10.2016 tas til orientering. 
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[Lagre]  
 

Enebakk KU-5/17 
Erklæringer fra revisor 
 
Sekretariatets innstilling: 
Revisor egenvurdering av uavhengighet i brev av 5. januar 2017 og revisors 
erklæring vedr. krav til utdanning og praksis og vandel i brev av 5. januar 2017 tas til 
orientering.  
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 25.01.2017: 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 25.01.2017: 
Revisor egenvurdering av uavhengighet i brev av 5. januar 2017 og revisors 
erklæring vedr. krav til utdanning og praksis og vandel i brev av 5. januar 2017 tas til 
orientering.  
 
[Lagre]  
 
 
 

Enebakk KU-6/17 
Mål og problemstillinger forvaltningsrevisjon 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjon av Internkontroll og Kommunale avgifter. 
 
Revisor bes legge fram prosjektplaner. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 25.01.2017: 
Det ble presisert at «virksomheter»  i Enebakk kalles «enheter». 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 25.01.2017: 
Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjon av Internkontroll og Kommunale avgifter. 
 
Revisor bes legge fram prosjektplaner. 
 
[Lagre]  
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Enebakk KU-7/17 
Orienteringssaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Sakene tas til orientering. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 25.01.2017: 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 25.01.2017: 
Sakene tas til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 


