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MØTEPROTOKOLL 
 

Oppegård kontrollutvalg 
 
Møtetid: 27.04.2017 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), Geir 
Aage Amundsen (Uavhengig), Leif Aarebrot (H)(fram til Eventuelt) 
 
 
Fra sekretariatet: 
Jan T. Løkken (møtesekretær) 
 
Fra kommunestyret: 
Ordfører Thomas Sjøvold (sak 10/17) 
 
Fra kommuneadministrasjonen: 
Rådmann Lars Henrik Bøhler  
Regnskapssjef Grethe Hauan Keiserud (sak 9/17) 
Koordinator Sissel Hodder (sak 9/17) 
 
Fra Deloitte: 
Partner Vidar Nesse 
Revisor Nina Gunbjørnsen 
 
Diverse merknader: 
Sak 10/17 ble behandlet først. 
Rådmannen var på forhånd bedt om å orientere om mobbeproblemer ved en skole i 
kommunen. Orienteringen ble gitt under Eventuelt 
 
Møteprotokoll godkjent 27.04.2017 
 
 
 
Odd Harald Røst 
 

Henriette B. Christiansen 
 

Geir Aage Amundsen 
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Oppegård KU-9/17 
Kommunens årsregnskap og årsberetning for 2016 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalgets uttalelse om Oppegård kommunes årsregnskap for 2016: 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen fra Deloitte datert 7. april 2017 og rådmannens årsberetning.  
 
Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten presiseringer eller 
forbehold.  
 
Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Oppegård kommunes 
årsregnskap for 2016. 
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for 
Oppegård kommune for 2016. 
 
Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 27.04.2017: 
Rådmannen orienterte om hovedpunktene i regnskapet og svarte på spørsmål.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 27.04.2017: 
Kontrollutvalgets uttalelse om Oppegård kommunes årsregnskap for 2016: 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen fra Deloitte datert 7. april 2017 og rådmannens årsberetning.  
 
Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten presiseringer eller 
forbehold.  
 
Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Oppegård kommunes 
årsregnskap for 2016. 
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for 
Oppegård kommune for 2016. 
 
Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
 
 
[Lagre]  
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Oppegård KU-10/17 
Status for kommunesammenslåingen 
 
Sekretariatets innstilling: 
Ordførers redegjørelse tas til orientering.  
 
Kontrollutvalget foreslår et fellesmøte med kontrollutvalget i Ski den 29. mai for å 
drøfte samarbeidet om kontroll- og tilsynsaspektene i kommunesammenslåingen.  
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 27.04.2017: 
Ordføreren redegjorde for status for kommunesammenslåingen.  
 
Sekretæren fratrådte møtet under diskusjonen om konkurranseutsetting av 
kontrollutvalgsekretariatet.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 27.04.2017: 
Ordførers redegjørelse tas til orientering.  
 
Kontrollutvalget foreslår et fellesmøte med kontrollutvalget i Ski den 29. mai for å 
drøfte samarbeidet om kontroll- og tilsynsaspektene i kommunesammenslåingen.  
 
 
[Lagre]  
 
 

Oppegård KU-11/17 
Rådmannens oppfølging av rapporten om prosjektstyring i 
byggeprosjekter 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget finner at rådmannen har fulgt opp anbefaling a., mens oppfølgingen 
av pkt. b, vedr. oppdatering av VA-rutinen, er i gang. 
 
Saken oversendes kommunestyret med forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret tar rådmannens oppfølging av anbefalingene i 
forvaltningsrevisjonsrapporten om prosjektstyring i byggeprosjekter til etterretning.  
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 27.04.2017: 
Rådmannen orienterte om status for saken.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
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Oppegård kontrollutvalgs vedtak 27.04.2017: 
Kontrollutvalget finner at rådmannen har fulgt opp anbefaling a., mens oppfølgingen 
av pkt. b, vedr. oppdatering av VA-rutinen, er i gang. 
 
Saken oversendes kommunestyret med forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret tar rådmannens oppfølging av anbefalingene i 
forvaltningsrevisjonsrapporten om prosjektstyring i byggeprosjekter til etterretning.  
 
[Lagre]  
 

Oppegård KU-12/17 
Referatsaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 27.04.2017: 
Sekretæren orienterte om at styret for FIKS ikke har kommet noen vei med sine 
fusjonsframstøt og har nå utlyst stillingen som daglig leder i sekretariatet. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 27.04.2017: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
Eventuelt 
 
Rådmannen svarte på Henriette B. Christiansens spørsmål om kommunens 
håndtering av mobbeproblemene ved en skole i kommunen og fylkesmannens 
tilsynsrapport.  
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