
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Oppegård kontrollutvalg 
 
Møtetid: 25.01.2018 kl. 18:10 
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: 
Ingen 
 
Fra Deloitte AS møtte: 
Iver Fiksdal, senior consultant (forvaltningsrevisjon) 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
 
 
Møteprotokoll godkjent 29.01.2018 
 
 
 

Odd Harald Røst/s./  Henriette B. Christiansen/s./ 
leder  nestleder 
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Saksliste 
 Side 

Saker til behandling 

1/18 17/00358-1 Forvaltningsrevisjon Psykososialt læringsmiljø - Mål 
og problemstillinger 

2 

2/18 17/00359-1 Forvaltningsrevisjon Ernæring til eldre i 
hjemmesykepleie og i sykehjem - Mål og 
problemstillinger 

4 

3/18 18/00023-1 Kontrollutvalgets årsrapport 2017 6 

4/18 18/00024-1 Referat og orienteringer 7 

5/18 18/00030-1 Utredning om revisjonsordning for Nordre Follo 
kommune 

8 

Eventuelt 

    
 
Innkalling og sakliste ble godkjent. 
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Oppegård KU-1/18 
Forvaltningsrevisjon Psykososialt læringsmiljø - Mål og 
problemstillinger 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
1. Kontrollutvalget godkjenner forslag til mål og problemstillinger for 

forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykososialt læringsmiljø. 
2. Kontrollutvalget ber Deloitte AS utarbeide forslag til prosjektplan på bakgrunn av 

mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet, og legge 
prosjektplanen frem for utvalget. 

 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 25.01.2018: 
Sekretær redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Senior consultant Iver Fiksdal orienterte om erfaring fra tilsvarende prosjekt. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 25.01.2018: 
 
1. Kontrollutvalget godkjenner forslag til mål og problemstillinger for 

forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykososialt læringsmiljø. 
2. Kontrollutvalget ber Deloitte AS utarbeide forslag til prosjektplan på bakgrunn av 

mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet, og legge 
prosjektplanen frem for utvalget. 
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Oppegård KU-2/18 
Forvaltningsrevisjon Ernæring til eldre i hjemmesykepleie og i 
sykehjem - Mål og problemstillinger 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Kontrollutvalget godkjenner forslag til mål og problemstillinger for 

forvaltningsrevisjonsprosjektet Ernæring til eldre i hjemmesykepleie og i 
sykehjem. 

2. Kontrollutvalget ber Deloitte AS utarbeide forslag til prosjektplan på bakgrunn av 
mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet og legge 
prosjektplanen frem for utvalget. 

 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 25.01.2018: 
Sekretær redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Leif Aarebrot foreslo endring av problemstilling nr.5 (endring i kursiv og 
understreket): 
 
«5) Blir beboere vurdert for ernæringsmessig risiko, herunder veiing, ved innleggelse 
på sykehjem, og hvordan blir disse fulgt opp?» 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Problemstillingene for forvaltningsrevisjonsprosjektet var etter dette følgende: 
 
Problemstillinger 
1) Tilbys brukere/beboere et variert og helsefremmende kosthold? I så tilfelle, hvordan 

sikrer kommunen dette? 
2) Gis brukere/beboere rimelig frihet i valg av mat? 
3) Tilbys brukere/beboere valgmuligheter for tidspunkt for måltider? 
4) Får brukere/beboere tilpasset hjelp ved måltider? Hvordan sikres brukere/beboere 

rimelig tid og ro til å spise? 
5) Blir beboere vurdert for ernæringsmessig risiko, herunder veiing, ved innleggelse på 

sykehjem, og hvordan blir disse fulgt opp? 
6) Sørger hjemmesykepleie og sykehjem for god hygiene ved tilbereding og servering 

av mat? 
7) Blir ernæringsstatus vurdert ved besøk hos hjemmeboende brukere? I så tilfelle 

hvordan? 
8) Har kommunen ansatt personell med ernæringsfaglig bakgrunn? Gis de ansatte 

opplæring i temaet ernæring? I så tilfelle, hvordan? 
9) Opplever ansatte å ha nok kunnskap og informasjon om ernæring og 

ernæringsutfordringer hos eldre? 
10) Hvordan sikrer kommunen tilbakemelding fra brukere, beboere og pårørende 

vedrørende ernæring, måltider, bistand og tilrettelegging? 
11) Er ernæring satt på dagsorden i kommunen gjennom kommunens sentrale 

styringsverktøy eller handlingsprogram? 
 

Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
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Oppegård kontrollutvalgs vedtak 25.01.2018: 

 
1. Kontrollutvalget godkjenner forslag til mål og problemstillinger for 

forvaltningsrevisjonsprosjektet Ernæring til eldre i hjemmesykepleie og i 
sykehjem. 

2. Kontrollutvalget ber Deloitte AS utarbeide forslag til prosjektplan på bakgrunn av 
mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet og legge 
prosjektplanen frem for utvalget. 
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Oppegård KU-3/18 
Kontrollutvalgets årsrapport 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
1. Kontrollutvalgets årsrapport 2017 vedtas. 
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 25.01.2018: 
Leder viste til årsrapporten. 
Årsrapporten og oversikt over behandlede saker ble endret i samsvar med de 
merknader og innspill som kom frem i møtet. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 25.01.2018: 
 
1. Kontrollutvalgets årsrapport 2017 vedtas. 
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering. 
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Oppegård KU-4/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 25.01.2018: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 25.01.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Oppegård KU-5/18 
Utredning om revisjonsordning for Nordre Follo kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget ber sekretariatet utrede valg av revisjonsordning for Nordre Follo 
kommune. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 25.01.2018: 
Sekretær orienterte om saken og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Saksutskrift fra behandlingen av samme sak i kontrollutvalget i Ski 22.1.2018 var 
ettersendt til utvalget. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 25.01.2018: 
 
Kontrollutvalget ber sekretariatet utrede valg av revisjonsordning for Nordre Follo 
kommune. 
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Eventuelt 

Ingen saker 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 19:35  
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