
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Ski kontrollutvalg 
 
Møtetid: 16.10.2018 kl. 18:00 
Sted: Formannskapssalen, Ski rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. 
  
Møtende medlemmer:  
Lars Christian Bilet (FrP) leder, Roar Thun (Ap) nestleder, Torill Rønsen Ekeberg 
(SV), Karl M. Johnsen (PP), Svein Kamfjord (V), Anne Marit Holene (Sp) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Kjell Opheim (H) for Bente Njøs Paulshus (H) 
 
Forfall:  
Bente Njøs Paulshus (H) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Jane Short Aurlien, rådmann under sakene 32/18 og 35/18) 
Terje Trovik, økonomisjef (under sak 35/18) 
 
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte: 
Didrik Hjort, avdelingsleder forvaltningsrevisjon 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
Behandlingsrekkefølge: sak 35, 32 – 34. 
 
 
Møteprotokoll godkjent 22.10.2018 
 
 
 

Lars Chr. Bilet/s./  Roar Thun/s./ 
Leder  nestleder 
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Saksliste 
 Side 

Saker til behandling 

32/18 18/00102-6 Forvaltningsrevisjon av organisasjonskultur m.m. i 
Ski kommune - Prosjektplan 

3 

33/18 18/00139-1 Utredning av sekretariatsordning - Valg av 
settesekretariat 

4 

34/18 18/00020-9 Referat og orienteringer 5 

35/18 18/00140-1 2. Tertialmelding 2018 6 

Eventuelt 
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Ski KU-32/18 
Forvaltningsrevisjon av organisasjonskultur m.m. i Ski kommune - 
Prosjektplan 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar prosjektplan for forvaltningsrevisjon av organisasjonskultur m.m. i 
Ski kommune, til orientering. 
 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 16.10.2018: 
Avdelingsleder forvaltningsrevisjon Didrik Hjort svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 16.10.2018: 
 
Kontrollutvalget tar prosjektplan for forvaltningsrevisjon av organisasjonskultur m.m. i 
Ski kommune, til orientering. 
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Ski KU-33/18 
Utredning av sekretariatsordning - Valg av settesekretariat 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget inviterer kontrollutvalget i Oppegård til fellesmøte for felles bestilling 
av utredning av sekretariatsordning for kontrollutvalget i Nordre Follo kommune. 
 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 16.10.2018: 
Leder innledet. 
Sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Leder fremmet følgende forslag på møtedato og -sted: 
 
14.11.2018 kl. 18:00, Formannskapssalen, Ski rådhus 
 
Leder og sekretær skal undersøke om mulighet for et fellesmøte mellom 
kontrollutvalgene i forbindelse med Faglig forum 25.oktober 2018. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 16.10.2018: 
 
Kontrollutvalget inviterer kontrollutvalget i Oppegård til fellesmøte for felles bestilling 
av utredning av sekretariatsordning for kontrollutvalget i Nordre Follo kommune. 
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Ski KU-34/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 16.10.2018: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
OS 45/18 Aktivitetsplan pr 4.9.18 
 Sekretær orienterte om at kontrollutvalget vil få fremlagt sak om valg av tema 

for forvaltningsrevisjon 2019 i neste møte. 
 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 16.10.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Ski KU-35/18 
2. Tertialmelding 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar 2.tertialmelding 2018 til orientering. 
 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 16.10.2018: 
Rådmann Jane Short Aurlien og økonomisjef Terje Trovik orienterte om 
tertialrapporten og kommunens økonomiske status. 
Rådmann og økonomisjef svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 16.10.2018: 
 
Kontrollutvalget tar 2.tertialmelding 2018 til orientering. 
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Eventuelt  

 
Varsel til Kontrollutvalget vedrørende kommunalområde Samfunn i Ski 
kommune – Ny tilbakemelding (unntatt offentlighet, offentleglova § 13) 
Leder orienterte fra møte med ordfører og rådmann. Varsel/henvendelsen anses ikke 
som en sak for behandling i kontrollutvalget. 
 
Protokolltilførsel fra Torill Rønsen Ekeberg 
Torill Rønsen Ekeberg mente at kontrollutvalget burde gå nøyere inn i de delene av 
varselet som ikke gjelder navngitte ansatte. 
 
 
Kommunens varslingsrutiner 
Anne Marit Holene tok opp saken. I forbindelse med kommunesammenslåingen 
kunne dette være en aktuell sak i fellesmøtet med kontrollutvalget i Oppegård. 
 
Roar Thun fremmet ønske om at dette kommer opp som egen sak i neste møte. 
 
 
Bemanningssituasjonen i FIKS 
Sekretær orienterte. Rådgiver har sagt opp og en er i prosess med å tilsette ny 
rådgiver. Søknadsfrist er 26.10.18. 
Styreleder og daglig leder har vært i møte med styreleder og daglig leder i ROKUS 
om samarbeid/fusjon. 
FIKS har mottatt tilbud om kjøp av sekretærbistand fra ROKUS. 
Styret i FIKS vil ta stilling til saken. 
 
 
Ski kommunes innrapportering av psykisk utviklingshemmede 
Roar Thun hadde meldt inn saken før møtet. 
Avdelingsleder forvaltningsrevisjon Didrik Hjort delte ut skriv, datert 16.10.18 og 
orienterte. 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 20:58. 
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