MØTEPROTOKOLL
Ski kontrollutvalg
Møtetid:
Sted:

07.03.2017 kl. 18:00
Formannskapssalen
Møtet ble avsluttet kl 20.25

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7.
Møtende medlemmer:
Roar Thun (Ap), Torill Rønsen Ekeberg (SV), Karl M. Johnsen (PP), Anne Marit
Holene (SP)
Møtende varamedlemmer:
Laila Horgen (H), Rune Sletner (Ap)
Forfall:
Lars Christian Bilet (FrP), Bente Njøs Paulshus (H), Svein Kamfjord (V)
Fra sekretariatet:
Jan T. Løkken (møtesekretær)
Fra revisjonen:
Avdelingsleder Didrik Hjort (alle saker unntatt Eventuelt)
Fra kommuneadministrasjonen:
Rådmann Audun Fiskvik (alle saker unntatt Eventuelt)
Kommunalsjef oppvekst Jane S. Aurlien (sak 8/17 og 9/17))
Kommunalsjef velferd Marit J. Rød Kronborg (sak 8/17 og 9/17)

Diverse merknader:
Roar Thun ledet møtet.
Roar Thun varslet en sak under Eventuelt.
Møteprotokoll godkjent 10.03.2017

Roar Thun/s./
Nestleder
Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no

Karl M. Johnsen/s./
Medlem
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Ski KU-8/17
Rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av rapporten om
psykisk helsearbeid for barn og unge
Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende anbefaling:
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding i brev av 21. februar 2017 vedr.
oppfølgingen av anbefalingene i rapporten om psykisk helse arbeid blant barn og
unge til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 07.03.2017:
Rådmannen orienterte om oppfølgingen av anbefalingene. Torill Rønsen Ekeberg
foreslo at utvalget ber om en tilbakemelding høsten 2017, jf. anbefaling g).
Votering:
Innstillingen ble, med tillegg av forslaget fra Torill Rønsen Ekeberg, enstemmig
vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 07.03.2017:
Utvalget ber om ny tilbakemelding høsten 2017, jf. Anbefaling g).
Saken oversendes kommunestyret med følgende anbefaling:
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding i brev av 21. februar 2017 vedr.
oppfølgingen av anbefalingene i rapporten om psykisk helse arbeid blant barn og
unge til orientering.

Ski KU-9/17
Ski kommunes praksis ved søknad om helse og omsorgstjenester
Sekretariatets innstilling:
1. Rådmannens redegjørelse i brev av 24. februar 2017 unntas ikke offentlighet.
2. Kontrollutvalget tar Rådmannens redegjørelse til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 07.03.2017:
Rådmannen hadde en dialog med utvalget om redegjørelsen. Han presiserte i
forhold til saksutredningen til utvalget at kommunen i 42 klagesaker ikke hadde fått
medhold i 4 saker hos fylkesmannen.
Rådmannen så ikke noe problem med at brevet av 24.2.17 ikke unntas offentlighet.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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Ski kontrollutvalgs vedtak 07.03.2017:
3. Rådmannens redegjørelse i brev av 24. februar 2017 unntas ikke offentlighet.
4. Kontrollutvalget tar Rådmannens redegjørelse til orientering.

Ski KU-10/17
Kontrollutvalgets vedtaksoppfølging
Sekretariatets innstilling:
Saken tas til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 07.03.2017:
Roar Thun foreslo at utvalget behandler kommunens tertialrapporter før
kommunestyret får de til behandling.

Votering:
Roar Thuns forslag ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 07.03.2017:
Kontrollutvalget ønsker å behandle kommunens tertialrapporter før kommunestyret
får dem til behandling.

Ski KU-11/17
Prosjektplan for eiendomsforvaltningen Ski kommune
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget ber om at prosjektplanen også ser på kommunens strategiske
vurderinger av bygninger som skal anskaffes, bygges og selges.
Med denne presiseringen godkjennes prosjektplanen.

Ski kontrollutvalgs behandling 07.03.2017:
Didrik Hjort opplyste at innstillingens forslag er implisitt ivaretatt i prosjektplanen.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 07.03.2017:
Kontrollutvalget ber om at prosjektplanen også ser på kommunens strategiske
vurderinger av bygninger som skal anskaffes, bygges og selges.
Med denne presiseringen godkjennes prosjektplanen.
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Ski KU-12/17
Mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon 2017
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget slutter seg til forslagene til formål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjonene om henholdsvis byutvikling og innkjøp.
Revisjonen bes legge fram prosjektplaner for de to prosjektene,
Ski kontrollutvalgs behandling 07.03.2017:
I diskusjonen om temaet byutvikling ble bl.a. følgende tema berørt: hvilke aktører og
grupper som bør høres, geografisk område i kommunen som skal undersøkes og
kommunens muligheter til å styre utviklingen.
Til temaet innkjøp ble det bl.a. pekt på at en bør vurdere å se på på hvilken måte
kommunen har tatt i bruk de nye anskaffelsesreglene og om disse har ført til lettelser
i kommunens arbeid.
Revisjonen ble bedt om å ta med seg de merknadene som framkom i arbeidet med
prosjektplanene.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 07.03.2017:
Kontrollutvalget slutter seg til forslagene til formål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjonene om henholdsvis byutvikling og innkjøp.
Revisjonen bes legge fram prosjektplaner for de to prosjektene,

Ski KU-13/17
Deltakelsen på FKT-konferansen 7. og 8. juni i Tromsø
Sekretariatets innstilling:
Saken legges fram uten innstilling.

Ski kontrollutvalgs behandling 07.03.2017:
Roar Thun foreslo å utsette saken til neste møte.
Votering:
Roar Thuns forslag ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 07.03.2017:
Saken utsettes til neste møte.

Ski KU-14/17
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Orienteringssaker
Sekretariatets innstilling:
Orienteringssakene ble tatt til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 07.03.2017:
Anne Marit Holene orienterte fra møtet med Follo landbrukskontor den 7. februar d.å.
Roar Thun foreslo at Lars Chr. Bilet, Anne Marit Holene og sekretariatet lager en sak
til kontrollutvalgsmøtet den 2. mai om behovet for en forvaltningsrevisjon av Follo
landbrukskontor.
Votering:
Roar Thuns forslag ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 07.03.2017:
Lars Chr. Bilet, Anne Marit Holene og sekretariatet lager en sak til
kontrollutvalgsmøtet den 2. mai om behovet for en forvaltningsrevisjon av Follo
landbrukskontor.

Eventuelt
Kopi av brev vedr. ny videregående skole i Ski og kommunestyrets
beslutningsgrunnlag av 1. mars 2017 fra Arne Norum til kontrollutvalget ble omdelt i
møtet. Roar Thun viste til at utvalget ikke er noe klageorgan og at utvalget bør være
varsomme med å ta opp saker som er til politisk behandling i kommunen. Han foreslo
derfor at utvalgt avviser å ta brevet opp til behandling.
Votering:
Roar Thuns forslag ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 07.03.2017:
Arne Norums brev av 1. mars 2017 tas ikke opp til behandling i kontrollutvalget.
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