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MØTEPROTOKOLL    
 

Oppegård kontrollutvalg 
 
Møtetid: 07.12.2017 kl. 18:00 
Sted: Formannskapssalen i Rådhuset 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Odd Harald Røst (Ap), Henriette B. Christiansen (H), Marit Forsberg (SV), Leif 
Aarebrot (H) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Halvor Stormoen (H) 
 
Forfall:  
Geir Aage Amundsen (Uavh.) 
 
Fra sekretariatet: 
Jan T. Løkken(møtesekretær) 
Kjell Tore Wirum 
 
Fra Deloitte: 
Revisor Nina Gunbjørnsen (sak 24/17 og 25/17) 
Forvaltningsrevisor Iver  Fiksdal (sak 22/17 og 23/17) 
Forvaltningsrevisor Marianne Kulstad (sak 22/17 og 23/17) 
 
 
Diverse merknader: 
Kjell Tore Wirum overtar som sekretær for utvalget og som kontrollsjef i FIKS og 
han presenterte seg selv.   
 
Sak 24/17 og sak 25/17 ble behandlet først i møtet. 
 
Møteprotokoll godkjent 07.12.2017 
 
 
 
Odd Harald Røst/s./ Henriette B. Christiansen /s./                 Marit Forsberg/s./  
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Oppegård KU-22/17 
Forvaltningsrevisjonsrapport om vedtaksoppfølging i Oppegård 
kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om vedtaksoppfølging i 

Oppegård kommune til orientering. 
2. Kommunestyret viser til revisors anbefalinger og ber rådmannen: 

a) utarbeide en enkel sjekkliste til bruk av sekretariatet i politiske møter, der det 

går frem hvilke momenter som bør dekkes inn skriftlig i protokollen.  

b) etablere rutiner for rapportering som sikrer at det blir rapportert fra 

administrativt til politisk nivå om status for oppfølging av alle vedtak, herunder 

også på eventuelle avvik i vedtaksoppfølgingen.  

c) legge frem samlede oversikter over alle politiske vedtak og oppfølgingen av 

disse, som er tilgjengelig for både politikere og innbyggere.  

3. Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake til kontrollutvalget om sin 
oppfølging av kommunestyrets vedtak innen utgangen av 2018.  

 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 07.12.2017: 
Iver Fiksdal presenterte hovedfunnene, revisjonens vurderinger og anbefalinger i 
rapporten. 
Leif Aarebrot foreslo at revisjonens anbefaling om at rådmannen bes «vurdere» 
tiltakene tas inn igjen i innstillingen. 
 
Votering: 
Innstillingen ble, med tillegg av Leif Aarebrots forslag, enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 07.12.2017: 
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling: 
 
      1.  Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om vedtaksoppfølging i      
           Oppegård kommune til orientering. 
 

2. Kommunestyret viser til revisors anbefalinger og ber rådmannen vurdere å: 
a) utarbeide en enkel sjekkliste til bruk av sekretariatet i politiske møter, der det   

går frem hvilke momenter som bør dekkes inn skriftlig i protokollen.  

b) etablere rutiner for rapportering som sikrer at det blir rapportert fra 

administrativt til politisk nivå om status for oppfølging av alle vedtak, herunder 

også på eventuelle avvik i vedtaksoppfølgingen.  

c) legge frem samlede oversikter over alle politiske vedtak og oppfølgingen av 

disse, som er tilgjengelig for både politikere og innbyggere.  

 

3. Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake til kontrollutvalget om sin 
oppfølging av kommunestyrets vedtak innen utgangen av 2018.  
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Oppegård KU-23/17 
Forvaltningsrevisjon av internkontroll i barnehager i Oppegård 
kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret slutter seg til revisjonens anbefalinger og ber rådmannen følge opp 
anbefalingene og melde tilbake om resultatet av oppfølgingen til kontrollutvalget 
innen tolv måneder. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 07.12.2017: 
Marianne Kulstad presenterte hovedfunnene, revisjonens vurderinger og 
anbefalinger  i rapporten. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 07.12.2017: 
 
Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret slutter seg til revisjonens anbefalinger og ber rådmannen følge opp 
anbefalingene og melde tilbake om resultatet av oppfølgingen til kontrollutvalget 
innen tolv måneder. 
 
 
 

Oppegård KU-24/17 
Deloitte - revisjonsplan 2017  
 
Sekretariatets innstilling: 

1. Revisjonsplanen for 2017 unntas ikke offentlighet, jf. offentleglova § 16 C) 
2. Kontrollutvalget tar revisjonsplanen for 2017 til orientering.  

 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 07.12.2017: 
Nina  Gunbjørnsen orienterte om revisjonens arbeid. 
 
Leif  Aarebrot foreslo at pkt. nr. 1 i innstillingen ble tatt ut. 
 
Votering: 
Leif Aarebrots forslag falt med tre mot to stemmer. Innstillingens pkt 2  ble 
enstemmig vedtatt. 
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Oppegård kontrollutvalgs vedtak 07.12.2017: 

3. Revisjonsplanen for 2017 unntas ikke offentlighet, jf. offentleglova § 16 C) 
4. Kontrollutvalget tar revisjonsplanen for 2017 til orientering.  

 
[Lagre]  
Oppegård KU-25/17 

Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor 
 
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. 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 07.12.2017: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 07.12.2017: 
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. 
 
 

Oppegård KU-26/17 
Rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapporter om IKT og beredskap og 
internkontroll 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget ber rådmannen om separate tilbakemeldinger om henholdsvis 
oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsrapporten om IKT og beredskap og 
rapporten om internkontrollen i kommunen innen 1. februar 2018.  
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 07.12.2017: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 07.12.2017: 
Kontrollutvalget ber rådmannen om separate tilbakemeldinger om henholdsvis 
oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsrapporten om IKT og beredskap og 
rapporten om internkontrollen i kommunen innen 1. februar 2018.  
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Oppegård KU-27/17 

Kontrollutvalgets deltakelse på konferanser 2018 
 
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: ………………………… 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 07.12.2017: 
Det var enighet om å utsette påmeldingen til FKT konferansen. 
 
Votering: 
De framsatte forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 07.12.2017: 
 
Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs konferanse 7. og 8. februar 
2018: Halvor Stormoen, Odd Harald Røst og Henriette B. Christiansen 
 
 
 

Oppegård KU-28/17 
Kontrollutvalgets møteplan 1.halvår 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalgets møter avholdes på følgende dager 1.halvår 2018, alle dager kl. 
1800: 
 
Torsdag 18.januar (Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU) 
Torsdag 25.januar 
Torsdag 8.mars 
Tirsdag 24.april 
Torsdag 31.mai 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 07.12.2017: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 07.12.2017: 
Kontrollutvalgets møter avholdes på følgende dager 1.halvår 2018, alle dager kl. 
1800: 
 
Torsdag 18.januar (Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU) 
Torsdag 25.januar 
Torsdag 8.mars 
Tirsdag 24.april 
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Torsdag 31.mai 
 
 

Oppegård KU-29/17 
Referatsaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Referatsakene tas til orientering 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 07.12.2017: 
Sekretariatet omdelte: 
- Samlet saksframstilling fra Fellesnemndas  møte den 4.12.2017 vedr. Samlet  
saksframstilling - Nordre Follo kommune - utredning av revisjonsordning for den nye 
kommunen.  
-Saksutskrift fra møtet i Ski KU den 28.11 d.å. vedr. felles forvaltningsrevisjon med 
Oppegård KU. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 07.12.2017: 
Referatsakene tas til orientering 
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