
MØTEPROTOKOLL 
 

Fellesmøte mellom Ski kontrollutvalg og Oppegård  
kontrollutvalg 

 
Møtetid: 29.05.2017 kl. 18:00 
Sted: Formannskapssalen i Ski rådhus 
  
  
Av utvalgenes medlemmer/varamedlemmer møtte 10 av 12. 
  
Fra Ski:  
Lars Christian Bilet (FrP), Roar Thun (Ap), Torill Rønsen Ekeberg (SV), Karl M. 
Johnsen (PP), Svein Kamfjord (V), Anne Marit Holene (SP), Haakon Hofgaard Dahl 
(H) 
 
Forfall: Bente Njøs Paulshus (H), 
 
Fra Oppegård:  
Henriette B. Christiansen (H), Leif Aarebrot (H), Geir Aage Amundsen (Uavh) 
 
Forfall:  Odd Harald Røst (Ap), Marit Forsberg (SV), 
 
Fra sekretariatet: 
Jan T. Løkken (møtesekretær) 
 
Fra kommuneadministrasjonen: 
Rådmann Lars Henrik Bøhler 
Rådmann Audun Fiskvik 
 
Fra Follo distriktsrevisjon: 
Revisjonssjef Steinar Neby 
 
Diverse merknader: 
 
Det var enighet om at Lars Chr. Bilet leder møtet.  Lars Chr. Bilet og Henriette B. 
Christiansen godkjenner protokollen. 
 
Follo, 31. mai 2017  
 
 
 
Lars Chr. Bilet/s./    Henriette B. Christiansen/s./ 
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Sak 01/17 Arbeidet med ny kommune – fellesmøter 
 
Innstilling: Sekretariatet bes legge fram et forslag til milepælplan for fellesmøter til 
neste fellesmøte. 
 
Behandling:  Det ble pekt på at hyppigheten av fellesmøter må vurderes i lys av 
fellesnemndas arbeid. I utgangspunktet holdes ett fellesmøte per halvår.  
 
Vedtak:  Sekretariatet bes legge fram et forslag til milepælplan for fellesmøter til 
               neste fellesmøte. 
 
Sak 2/17 Status og videre framdrift i arbeidet for ny kommune 
 
Innstilling: 
Rådmennenes redegjørelser tas til orientering. 
 
Behandling:  Audun Fiskvik orienterte på vegne av de to rådmennene.  
 
Vedtak: Audun Fiskviks redegjørelser tas til orientering. 
 
Sak 3/17 Valg av revisor for Fellesnemnda 
 
Innstilling: 
Fellesmøtet er enig om følgende innstilling om vedtak i de to kontrollutvalgene: 
Alt. 1: 
Kontrollutvalget i Ski og Oppegård inviterer Follo distriktsrevisjon IKS og Deloitte AS 
til å komme med tilbud om regnskapsrevisjon av Fellesnemnda for Nordre Follo 
kommune. Tildelingen skjer på grunnlag av det tilbudet som har lavest totalpris. 
Sekretariatet gis i fullmakt å utforme en detaljert invitasjon. Innstillingen om valg av 
revisor skal foreligge til de første kontrollutvalgsmøtene i høst. Endelig valg av revisor 
foretas av kommunestyrene. 
Alt. 2: 
Kontrollutvalgene innstiller om at Follo distriktsrevisjon IKS velges som revisor for 
Fellesnemnda for Nordre Follo kommune. Endelig valg av revisor foretas av 
kommunestyrene. 
 
Behandling:  På bakgrunn av at kommunestyrene allerede har valgt revisor for 
fellesnemnda foreslo sekretæren at fellesmøtet tar kommunestyrenes vedtak til 
orientering.  
 
Vedtak:  Fellesmøtet tar kommunestyrenes vedtak den 22. mai 2017 om valg av 
revisor for fellesnemnda til orientering.  
 
Sak 4/17 Revisor og kontrollutvalgssekretariat for den nye 
kommunen 
 
Innstilling: 
Fellesmøtet er enig om følgende innstilling om vedtak i de to kontrollutvalgene: 
Saken vedr. valg av revisor og kontrollutvalgssekretariat oversendes kommunestyret 



med følgende innstilling: 
Kommunestyret ber kontrollutvalget innstille om valg av revisjonsordning og valg av 
ordning for kontrollutvalgssekretariat for Nordre Follo. 
 
Behandling: 
Det ble pekt på at det fellesnemnda som skal velge revisor og sekretariat for den nye 
kommunen.  Det var enighet om at «fellesnemnda» erstatter «kommunestyrene» i 
vedtaket.  
 
Vedtak:  
Fellesmøtet er enig om følgende innstilling om vedtak i de to kontrollutvalgene: 
Saken vedr. valg av revisor og kontrollutvalgssekretariat oversendes Fellesnemnda  
med følgende innstilling: 
Fellesnemnda ber kontrollutvalget innstille om valg av revisjonsordning og valg av 
ordning for kontrollutvalgssekretariat for Nordre Follo. 
 
 
Sak 5/17 Utvalgenes arbeid og aktuelle saker – behov for 
Samordning 
 
Innstilling: Diskusjonen om utvalgenes arbeid og mulig samordning videreføres i 
neste fellesmøte. 
 
Behandling: 
 
Vedtak:  Diskusjonen om utvalgenes arbeid og mulig samordning videreføres i 
neste fellesmøte. 
 
 
Sak 6/17 Neste fellesmøte 
 
Innstilling: Neste fellesmøte holdes torsdag 21. september. 
 
Behandling:  Dersom det blir behov for det, var det enighet om å  innkalle til et 
fellesmøte på et tidligere tidspunkt. 
 
Vedtak:  Neste fellesmøte holdes torsdag 21. september. 
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