
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  

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Oppegård kontrollutvalg 
 
Møtetid: 07.09.2017 kl. 18:00 
Sted: Formannskapssalen i Rådhuset 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.  
  
Møtende medlemmer:  
Odd Harald Røst (Ap), Leif Aarebrot (H) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Halvor Stormoen (H),Jørn Arnesen (Ap)  
 
Forfall:  
Henriette B. Christiansen (H), Marit Forsberg (SV), Geir Aage Amundsen (Uavh.) 
 
Fra sekretariatet: 
Jan T. Løkken (møtesekretær) 
 
Fra Deloitte: 
 Oppdragsansvarlig revisor Vidar Nesse,  
 Revisor Nina Gunbjørnsen (Begge sak 19/17) 
 
Diverse merknader: 
 
Hugo Fjeld var innkalt som varamedlem, men møtte ikke. 
 
Pga forfall ble Leif Aarebrot og Halvor Stormoen valg som medunderskrivere av 
protokollen. 
 
Møteprotokoll godkjent 07.09.2017 
 
 
 
Odd Harald Røst/s./  Leif Aarebrot/s./  Halvor Stormoen/s./ 
  

http://www.follofiks.no/
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Oppegård KU-17/17 
Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
1. Oppegård kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2018 foreslås budsjettert  
            til Kr 1 510 000. 
2. Saken oversendes Oppegård kommune og skal inngå i kommunens budsjett      
           for 2018. 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 07.09.2017: 
Leif  Aarebrot foreslo at innstillingens  forslag nr 1 endres til: 
«Oppegård kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2018 foreslås budsjettert til kr 1 
300 000, som inkluderer 2 forvaltningsrevisjoner.» 
 
Votering: 
Ved avstemmingen stemte leder og ett medlem for sekretariatets innstilling til pkt. 1 
og to medlemmer stemte for Aarebrots forslag. Sekretariatets forslag ble dermed 
vedtatt med lederens dobbeltstemme. 
Pkt. 2 i innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 07.09.2017: 
1. Oppegård kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2018 foreslås budsjettert  
            til Kr 1 510 000. 
2. Saken oversendes Oppegård kommune og skal inngå i kommunens budsjett      
           for 2018. 
 
[Lagre]  
 

Oppegård KU-18/17 
Tema for forvaltningsrevisjon 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken oversendes kommunestyret med forslag til vedtak:  
 
I 2018 gjennomføres forvaltningsrevisjon av: 
1. 
2. 
3. 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 07.09.2017: 
. Sekretæren informerte om at Ski kontrollutvalg i sitt møte den 5. september d.å. 
foreslo at det gjennomføres en samordnet forvaltningsrevisjon  av 
arbeidsmarkedsbedriftene i de to kommunene som et samarbeid mellom de to 
utvalgene. 
Følgende tema ble nevnt som aktuelle i debatten:  
• prosjektstyring investeringer i eiendom, med fokus på styring i tidligfase,  
• ernæring blant eldre i sykehjem og hjemmesykepleien, event. i samarbeid 
med Ski, 
• psykososialt læringsmiljø, ikke bare spesialundervisning. 
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Leif Aarebrot foreslo: Kontrollutvalget i Oppegård anbefaler ikke 
forvaltningsrevisjonsprosjektet av Landbrukskontoret i Follo. 
 
 
Votering:  Utvalget sluttet seg enstemmig til Aarebrots forslag vedr. Follo  
                   landbrukskontor. Utvalget gikk også imot en samordnet      
                   forvaltningsrevisjon om arbeidsmarkedsprosjektene 
                  Utvalget gjorde et enstemmig vedtak med forslag til forvaltningsrevisjon  

        i  2018. 
 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 07.09.2017: 
Kontrollutvalget i Oppegård anbefaler ikke en forvaltningsrevisjon av 
Landbrukskontoret i Follo.  Utvalget slutter seg heller ikke til at det gjennomføres en 
samordnet forvaltningsrevisjon av de to arbeidsmarkedsbedriftene i kommunene. 
 
Saken oversendes kommunestyret med forslag til vedtak:  
 
I 2018 gjennomføres forvaltningsrevisjon av: 
1. Prosjektstyring, jf. pkt. en i planen for forvaltningsrevisjon 
2. Psykososialt læringsmiljø, jf. pkt. 4 i planen. 
3.  Ernæring til eldre i hjemmesykepleie og i sykehjem. Prosjektet søkes gjennomført 
som fellesprosjekt med Ski. 
 
[Lagre]  
 
 

Oppegård KU-19/17 
Uavhengighetserklæring fra revisor 
 
Sekretariatets innstilling: 
Oppdragsansvarlig revisors brev av 16. august 2017 med uavhengighetserklæring 
tas til orientering. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 07.09.2017: 
Revisor orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 07.09.2017: 
Oppdragsansvarlig revisors brev av 16. august 2017 med uavhengighetserklæring 
tas til orientering. 
 
[Lagre]  
 

Oppegård KU-20/17 
Faglig forum 26. oktober 
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Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalgets medlemmer deltar i faglig forum 26. oktober 2017. Forfall meldes 
sekretæren. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 07.09.2017: 
 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 07.09.2017: 
Kontrollutvalgets medlemmer deltar i faglig forum 26. oktober 2017. Forfall meldes 
sekretæren. 
 
[Lagre]  
 

Oppegård KU-21/17 
Referatsaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 07.09.2017: 
 
Utvalget hadde fått ettersendt to referatsaker: 

- Spørsmål og svar på Geir Aage Amundsens spørsmål i Kommunestyret 
19.6.17 vedr. sekretærfunksjonen for kontrollutvalget og ordførerens svar. 

- Ordførerens brev av 21.6.17 til FIKS vedr. funksjonsmuligheter for FIKS og 
ansettelse av ny kontrollsjef. Jf e-post fra FIKS av 27.4.17.  

 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 07.09.2017: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
[Lagre]  
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