
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Oppegård kontrollutvalg 
 
Møtetid: 08.03.2018 kl. 18:00 
Sted: Formannskapssalen, Oppegård rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Odd Harald Røst (Ap) leder, Henriette B. Christiansen (H) nestleder, Marit Forsberg 
(SV), Leif Aarebrot (H), Geir Aage Amundsen (Uavhengig) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ingen 
 
Forfall:  
Ingen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Lars Henrik Bøhler, rådmann 
 
Fra Deloitte AS møtte: 
Marit Brochmann, Senior Manager (under sakene 6/18 – 7/18) 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS  
 
Diverse merknader: 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
Møteprotokoll godkjent 08.03.2018 
 
 
 
 

Odd Harald Røst  Henriette B. Christiansen 
Leder  Nestleder 

 
 
 
  



  
Oppegård kontrollutvalg 08.03.2018 Side 2 av 9 

  

Saksliste 
 Side 

Saker til behandling 

6/18 17/00359-5 Forvaltningsrevisjon Ernæring til eldre i 
hjemmesykepleie og i sykehjem - Prosjektplan 

3 

7/18 17/00358-6 Forvaltningsrevisjon Psykososialt læringsmiljø - 
Prosjektplan 

4 

8/18 18/00059-1 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - IKT og 
beredskap i Oppegård kommune 

5 

9/18 18/00058-1 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
Internkontroll i Oppegård kommune 

6 

10/18 18/00066-1 Henvendelse til kontrollutvalget - Støykartlegging for 
Kurud lerduebane  

7 

11/18 18/00024-3 Referat og orienteringer 8 

Eventuelt 
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Oppegård KU-6/18 
Forvaltningsrevisjon Ernæring til eldre i hjemmesykepleie og i 
sykehjem - Prosjektplan 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens forslag til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet Ernæring til eldre i hjemmesykepleie og i sykehjem, til 
orientering. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 08.03.2018: 
Senior Manager Marit Brochmann redegjorde for prosjektplanen og svarte på 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 08.03.2018: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens forslag til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet Ernæring til eldre i hjemmesykepleie og i sykehjem, til 
orientering. 
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Oppegård KU-7/18 
Forvaltningsrevisjon Psykososialt læringsmiljø - Prosjektplan 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens forslag til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykososialt læringsmiljø, til orientering. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 08.03.2018: 
Senior Manager Marit Brochmann redegjorde for prosjektplanen og svarte på 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Revisjonen har endret arbeidstittel for forvaltningsrevisjonsprosjektet fra Psykososialt 
læringsmiljø til Psykososialt skolemiljø. 
 
Ønske fra kontrollutvalget at også helsesøster blir inkludert i undersøkelsen av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet. 
 
Rådmann Lars Henrik Bøhler orienterte om situasjonen i Oppegård kommune og 
svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer. 
 
Kontrollutvalget valgte å endre arbeidstittel for forvaltningsrevisjonsprosjektet til 
Psykososialt skolemiljø. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 08.03.2018: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens forslag til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykososialt skolemiljø, til orientering. 
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Oppegård KU-8/18 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - IKT og beredskap i 
Oppegård kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten IKT og beredskap i Oppegård kommune, datert 
29.1.18, til orientering. 

2. Kommunestyret ber rådmann følge opp anbefalingene administrativt i forbindelse 
med den pågående kommunesammenslåingsprosessen. 

 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 08.03.2018: 
Rådmann Lars Henrik Bøhler redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra 
kontrollutvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 08.03.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten IKT og beredskap i Oppegård kommune, datert 
29.1.18, til orientering. 

2. Kommunestyret ber rådmann følge opp anbefalingene administrativt i forbindelse 
med den pågående kommunesammenslåingsprosessen. 
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Oppegård KU-9/18 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i 
Oppegård kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten Internkontroll i Oppegård kommune, datert 
29.1.18, til orientering. 

2. Kommunestyret ber rådmann følge opp anbefalingene administrativt i forbindelse 
med den pågående kommunesammenslåingsprosessen. 

 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 08.03.2018: 
Rådmann Lars Henrik Bøhler redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra 
kontrollutvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 08.03.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten Internkontroll i Oppegård kommune, datert 
29.1.18, til orientering. 

2. Kommunestyret ber rådmann følge opp anbefalingene administrativt i forbindelse 
med den pågående kommunesammenslåingsprosessen. 

 
 
 
 
 
  



  
Oppegård kontrollutvalg 08.03.2018 Side 7 av 9 

  

Oppegård KU-10/18 
Henvendelse til kontrollutvalget - Støykartlegging for Kurud 
lerduebane  
 
Sekretariatets innstilling: 
 
1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig redegjørelse for de påstander som 

fremkommer i henvendelsen. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 08.03.2018: 
Rådmann Lars Henrik Bøhler redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra 
kontrollutvalgets medlemmer. 
 
Kontrollutvalget fremmet omforent forslag: 
 
Kontrollutvalget tar rådmannens skriftlige og muntlige redegjørelse om de påstander 
som fremkommer i henvendelsen, til orientering. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 08.03.2018: 
 
Kontrollutvalget tar rådmannens skriftlige og muntlige redegjørelse om de påstander 
som fremkommer i henvendelsen, til orientering. 
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Oppegård KU-11/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 08.03.2018: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
OS 04/18  KOFA, Rådgivende sak 2018/87 

Rådmann Lars Henrik Bøhler redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra 
kontrollutvalgets medlemmer. 

 
OS 06/18 FKT Fagkonferanse 2018 program 

Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Fagkonferanse 2018: 
Odd Harald Røst og Henriette B. Christiansen (foreløpig) 

 
OS 10/18 Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Oppegård 

kommune 
Rådmann Lars Henrik Bøhler orienterte om organiseringen av 
skatteoppkreverfunksjonen. 

 
OS 11/18  Aktuelle orienteringer 

Kontrollutvalget ønsker en orientering om offentlige anskaffelser. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 08.03.2018: 
 
1. Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Fagkonferanse 2018: Odd 

Harald Røst og Henriette B. Christiansen (foreløpig) 
3. Kontrollutvalget ber rådmann om en orientering om offentlige anskaffelser 
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Eventuelt 

Møtet hevet kl. 20:04 
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