
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Ski kontrollutvalg 
 
Møtetid: 19.03.2018 kl. 18:00 
Sted: Kommunestyresalen, 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), Bente Njøs Paulshus (H), Svein Kamfjord (V), Anne 
Marit Holene (SP) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ingen 
 
Forfall:  
Ingen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Jane Short Aurlien, konstituert rådmann (under sakene 8/18 – 13/18) 
 
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte: 
Even Tveter, forvaltningsrevisor 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
Møtet ble lukket under behandling av sak 13/18, jfr. Koml. § 31 nr.2, jfr. Fvl. § 13 
 
Protokolltilførsel fra Svein Kamfjord: 
Representanten Kamfjord er uenig i vurdering av og beslutningen om å behandle sak 
13/18 unntatt offentlighet. 
 
Møteprotokoll godkjent 09.04.2018 
 
 
 

Lars Chr. Bilet/s./  Roar Thun/s./ 
Leder  Nestleder  

  



Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

8/18 18/00056-1 Forvaltningsrevisjonsrapport - Eiendomsforvaltning i 
Ski kommune 

3 

9/18 16/00001-11 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk 
helsearbeid for barn og unge i Ski kommune 

5 

10/18 18/00054-2 Forvaltningsrevisjon Ressurskrevende brukere - 
Prosjektplan 

6 

11/18 18/00053-1 Henvendelse til kontrollutvalget - MVA refusjon for 
Smerta golfbane 

7 

12/18 18/00055-1 Henvendelse til kontrollutvalget - Påstander mot Ski 
kommune 

8 

13/18 18/00057-1 Henvendelse til kontrollutvalget - Prosjekt Ny 
Turnhall i Ski kommune - Unntatt etter 
offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13 

9 

14/18 18/00020-3 Referat og orienteringer 9 

Eventuelt 

    

 
  



Ski KU-8/18 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Eiendomsforvaltning i Ski kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar Forvaltningsrevisjonsrapport Eiendomsforvaltning i Ski 

kommune til orientering. 
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber rådmannen iverksette 

følgende tiltak: 
a) Ansvarsforholdet mellom virksomhet Eiendom og virksomhetene som bruker 

byggene, bør tydeliggjøres så langt mulig. 
b) Også boligenes tilstand bør etter hvert registreres i IK-Bygg, slik at man får en 

total oversikt over all kommunal eiendom – både formålsbygg og boliger. 
c) Vedlikeholdsplanen bør skille mellom bruk av driftsmidler (vedlikehold) og 

investeringsmidler (påkostning), og strakstiltak bør synliggjøres. 
3. Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om 

oppfølging av revisjonens anbefalinger innen utgangen av 2018.  
4. Kommunestyret ber rådmannen vurdere økonomiske og administrative tiltak for å 

unngå ytterligere verdiforringelse av kommunens bygningsmasse og legge frem 
forslag om dette i egen sak eller i forbindelse med budsjettet for 2019. 

 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 19.03.2018: 
Forvaltningsrevisor Even Tveter presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra 
kontrollutvalgets medlemmer. 
 
Konstituert rådmann Jane Short Aurlien orienterte om Ski kommunes arbeid med 
eiendomsforvaltning. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 19.03.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar Forvaltningsrevisjonsrapport Eiendomsforvaltning i Ski 

kommune til orientering. 
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber rådmannen iverksette 

følgende tiltak: 
d) Ansvarsforholdet mellom virksomhet Eiendom og virksomhetene som bruker 

byggene, bør tydeliggjøres så langt mulig. 
e) Også boligenes tilstand bør etter hvert registreres i IK-Bygg, slik at man får en 

total oversikt over all kommunal eiendom – både formålsbygg og boliger. 
f) Vedlikeholdsplanen bør skille mellom bruk av driftsmidler (vedlikehold) og 

investeringsmidler (påkostning), og strakstiltak bør synliggjøres. 
3. Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om 

oppfølging av revisjonens anbefalinger innen utgangen av 2018.  



4. Kommunestyret ber rådmannen vurdere økonomiske og administrative tiltak for å 
unngå ytterligere verdiforringelse av kommunens bygningsmasse og legge frem 
forslag om dette i egen sak eller i forbindelse med budsjettet for 2019. 

 
 
 
 
 
  



Ski KU-9/18 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid 
for barn og unge i Ski kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding i brev, datert 13.februar 2018, 
vedrørende oppfølging av revisjonens anbefaling g) i forvaltningsrevisjonsrapporten 
Psykisk helsearbeid for barn og unge i Ski kommune, til orientering.  
 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 19.03.2018: 
Konstituert rådmann Jane Short Aurlien redegjorde for oppfølgingen av 
forvaltningsrevisjonsrapporten, herunder spesielt revisjonens anbefaling g) 
 
Sekretær ble gjort oppmerksom på en inkurie i saksframlegget. Dette vil bli rettet opp 
før saken oversendes kommunestyret. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 19.03.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding i brev, datert 13.februar 2018, 
vedrørende oppfølging av revisjonens anbefaling g) i forvaltningsrevisjonsrapporten 
Psykisk helsearbeid for barn og unge i Ski kommune, til orientering.  
 
 
 
 
 
  



Ski KU-10/18 
Forvaltningsrevisjon Ressurskrevende brukere - Prosjektplan 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens forslag til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet Ressurskrevende brukere i Ski kommune. 
 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 19.03.2018: 
Forvaltningsrevisor Even Tveter redegjorde for prosjektplanen og svarte på spørsmål 
fra kontrollutvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 19.03.2018: 
 
Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens forslag til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet Ressurskrevende brukere i Ski kommune. 
 
 
 
 
 
  



Ski KU-11/18 
Henvendelse til kontrollutvalget - MVA refusjon for Smerta golfbane 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 
2. Kontrollutvalget ber Follo Distriktsrevisjon IKS undersøke de faktiske forhold rundt 

kravet fra Ski golfklubb 
 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 19.03.2018: 
Leder orienterte. 
 
Roar Thun fremmet forslag om å endre punkt 2 hvor Follo Distriktsrevisjon IKS 
erstattes med rådmann. 
 
Kontrollutvalgets medlemmer ville ha følgende tilføyelse til punkt 2:  
«… og melde tilbake til kontrollutvalget.» 
 
Votering: 
Roar Thun sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
Omforent forslag om tilføyelse til punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 19.03.2018: 

 
1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 
2. Kontrollutvalget ber rådmann undersøke de faktiske forhold rundt kravet fra Ski 

golfklubb, og melde tilbake til kontrollutvalget 
 
 
 
 
 
  



Ski KU-12/18 
Henvendelse til kontrollutvalget - Påstander mot Ski kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om en skriftlig orientering om status i arbeidet med å 

omdisponere området rundt alunskiferdeponiet på Taraldrud. 
 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 19.03.2018: 
Leder orienterte. 
 
Kontrollutvalgets medlemmer ble enig om følgende alternative forslag: 
 
1. Saken avvises. 
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet gi tilbakemelding om kontrollutvalgets vedtak til 

den som har henvendt seg til kontrollutvalget. 
  

Votering: 
Enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag. 
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 19.03.2018: 
 
1. Saken avvises. 
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet gi tilbakemelding om kontrollutvalgets vedtak til 

den som har henvendt seg til kontrollutvalget. 
 
 
 
 
 
  



Ski KU-13/18 
Henvendelse til kontrollutvalget - Prosjekt Ny Turnhall i Ski 
kommune 
 

Unntatt etter offentleglova  §13 jfr fvl §13 
 

Saksdokumentet er unntatt offentlighet 
 

  



Ski KU-14/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 19.03.2018: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
OS 14/18 Aktuelle orienteringer 

Torill Rønsen Ekeberg viste til oversikten og fremmet ønske om orienteringer i 
et senere møte på følgende tema: 
 

 Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) 

 Venteliste sykehjem 

 
OS 16/18 NKRF Kontrollutvalgskonferansen 2018 
  Bente Njøs Paulshus orienterte om konferansen. 

 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 19.03.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
 
 
 
  



Eventuelt 

Saksmengde i kontrollutvalget 
Roar Thun tok opp saken og viste til dagens møte med mange saker vedrørende 
henvendelser og hvor enkelte saker hadde stort omfang. 
Thun mente at leder og sekretær burde ha avgjort enkelte av disse sakene istedenfor 
å legge de frem for kontrollutvalget. 
 
Leder understreket at henvendelsene hadde kommet til kontrollutvalget og mente det 
da var naturlig at hele kontrollutvalget fikk ta stilling til om dette var saker 
kontrollutvalget skal behandle eller ikke. 
 
 
 
Møtet hevet kl. 22.06. 


