
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Oppegård kontrollutvalg 
 
Møtetid: 31.05.2018 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) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Halvor Stormoen (H) 
 
Forfall:  
Geir Aage Amundsen (Uavhengig) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
ingen 
 
Fra Deloitte AS møtte: 
Nina Gunbjørnsen, Manager (under sak 15/18) 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS   
 
Diverse merknader: 
Innkalling og sakliste ble godkjent 
 
 
Møteprotokoll godkjent 31.05.2018 
 
 
 

Odd Harald Røst/s./  Henriette B. Christiansen/s./ 
Leder  Nestleder  
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Saksliste 
 Side 

Saker til behandling 

15/18 17/00337-4 Oppsummering revisjon 2017 3 

16/18 18/00049-6 Valg av revisjonsordning for Nordre Follo kommune 4 

17/18 17/00306-3 Kontrollutvalgets møteplan 2.halvår 2018 6 

18/18 18/00024-5 Referat og orienteringer 7 

Eventuelt 
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Oppegård KU-15/18 
Oppsummering revisjon 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar Deloitte AS sin rapport «Oppsummering av revisjon 2017» til 
orientering.   
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 31.05.2018: 
Manager Nina Gunbjørnsen svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Leif Aarebrot fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
«Kontrollutvalget ber om rådmannens skriftlige redegjørelse om årsaken til at 
arbeidsmiljøloven ikke overholdes mht overtid i de konkrete virksomhetene, som er 
nevnt under pkt. 2.3. Overtid» 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemming vedtatt. 
Tilleggsforslag fra Leif Aarebrot ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 31.05.2018: 
 
1. Kontrollutvalget tar Deloitte AS sin rapport «Oppsummering av revisjon 2017» til 

orientering.   
2. Kontrollutvalget ber om rådmannens skriftlige redegjørelse om årsaken til at 

arbeidsmiljøloven ikke overholdes mht overtid i de konkrete virksomhetene, som 
er nevnt under pkt. 2.3. Overtid 
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Oppegård KU-16/18 
Valg av revisjonsordning for Nordre Follo kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken legges frem uten innstilling 
 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 31.05.2018: 
Leder innledet. 
 
Sekretær redegjorde for utredningen og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Det ble fremmet følgende fellesforslag, jfr. utredningens punkt 15.3.1: 
 
1. Fellesnemnda velger å sette revisjonstjenesten ut på anbud fra og med 

regnskapsåret 2020. 
2. Fellesnemnda sier opp avtalen med de andre eierkommunene som er med i Follo 

Distriktsrevisjon IKS innen 31.12.18, med virkning fra 1.1.2020. 
3. Fellesnemnda søker å inngå avtale med utgående revisor for revidering av 

årsregnskapet for Oppegård kommune og Ski kommune for 2019. 
4. Fellesnemnda ber kontrollutvalget konkurranseutsette revisjonsoppdragene 

samlet og innstille overfor fellesnemnda på valg av revisor for hele 
revisjonsoppdraget. Det forutsettes at rådmann bistår kontrollutvalget med den 
praktiske gjennomføringen av anbudskonkurransen. 

5. Fellesnemnda forutsetter at avtale med revisor skal skje etter avtale om 2,5 år 
med mulighet for 1+1 års opsjon. 

 
Protokolltilførsel fra Marit Forsberg 
Er prinsipielt imot konkurranseutsetting, men ser det som hensiktsmessig i denne 
saken. 
 
Votering: 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 31.05.2018: 
 
Saken oversendes fellesnemnda med følgende innstilling, jfr. utredningens punkt 
15.3.1: 
 
1. Fellesnemnda velger å sette revisjonstjenesten ut på anbud fra og med 

regnskapsåret 2020. 
2. Fellesnemnda sier opp avtalen med de andre eierkommunene som er med i Follo 

Distriktsrevisjon IKS innen 31.12.18, med virkning fra 1.1.2020. 
3. Fellesnemnda søker å inngå avtale med utgående revisor for revidering av 

årsregnskapet for Oppegård kommune og Ski kommune for 2019. 
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4. Fellesnemnda ber kontrollutvalget konkurranseutsette revisjonsoppdragene 
samlet og innstille overfor fellesnemnda på valg av revisor for hele 
revisjonsoppdraget. Det forutsettes at rådmann bistår kontrollutvalget med den 
praktiske gjennomføringen av anbudskonkurransen. 

5. Fellesnemnda forutsetter at avtale med revisor skal skje etter avtale om 2,5 år 
med mulighet for 1+1 års opsjon. 
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Oppegård KU-17/18 
Kontrollutvalgets møteplan 2.halvår 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget møter 2.halvår 2018 avholdes på følgende datoer: 
 
23.8 
27.9 
1.11 
 
Møtene avholdes på torsdager med møtestart kl. 18:00. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 31.05.2018: 
Leder viste til saken. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 31.05.2018: 
 
Kontrollutvalget møter 2.halvår 2018 avholdes på følgende datoer: 
 
23.8 
27.9 
1.11 
 
Møtene avholdes på torsdager med møtestart kl. 18:00. 
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Oppegård KU-18/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 31.05.2018: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
OS 22/18 FKT Fagkonferanse 29.-30.mai 2018 
  Leder delte ut notat fra fagkonferansen og orienterte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 31.05.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
 
 
Møtet hevet kl. 19:30 
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