MØTEPROTOKOLL
Ski kontrollutvalg
Møtetid:
Sted:

20.03.2017 kl. 18:00
Formannskapssalen i Rådhuset

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7.
Møtende medlemmer:
Lars Christian Bilet (FrP), Roar Thun (Ap), Torill Rønsen Ekeberg (SV), Karl M.
Johnsen (PP), Bente Njøs Paulshus (H), Svein Kamfjord (V), Anne Marit Holene
(SP)

Fra sekretariatet:
Jan T. Løkken (møtesekretær)
Fra revisjonen:
Revisjonssjef Steinar Neby
Avdelingsleder Didrik Hjort
Fra kommuneadministrasjonen:
Rådmann Audun Fiskvik
Kommunalsjef Kjell Sæther (sak 16/17)
Diverse merknader:
Utvalgets leder orienterte ved møtestart om at han etter anmodning hadde gitt
tillatelse til å gjøre lydopptak fra møtet, jf. kommuneloven § 31a.
Møteprotokoll godkjent 23.03.2017

Lars Christian Bilet/s./
Leder

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
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Ski KU-15/17
Forvaltningsrevisjonsrapport - gjennomgang av saken om
kunstisflaten/møteplassen
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget oversender forvaltningsrevisjonsrapporten om gjennomgang av
saken om kunstis/møteplassen til kommunestyret med følgende innstilling:
Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og meld tilbake til kontrollutvalget
innen 12 måneder.

Ski kontrollutvalgs behandling 20.03.2017:
Leder refererte et forslag mottatt fra Camilla Hille om å arrangere en åpen høring i
kontrollutvalget om denne saken. Leder mente saken var godt nok opplyst og han
fikk utvalgets enstemmige tilslutning om å avvise forslaget.
Didrik Hjort presenterte hovedpunktene i rapporten.
Roar Thun forslo følgende tillegg innledningsvis i vedtaket: «Kontrollutvalget legger til
grunn at vedtak i kommunestyret blir fulgt opp av administrasjonen vs, revisjonens
anbefaling om å skape gjennomslag i administrasjonen.
Kontrollutvalget henstiller til kommunestyret å fatte tydelige vedtak med tidsmessig
angivelse av når prosjekt/vedtak skal være sluttført.»
Svein Kamfjord foreslo følgende anbefaling fra utvalget: «Konkurransegrunnlag bør i
fremtiden legge vekt på funksjonsbeskrivelser for å bidra til interesse og innovasjon i
anskaffelser.»
Votering:
Innstillingen ble, med tillegg av forslagene fra Roar Thun og Svein Kamfjord,
enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 20.03.2017:
Kontrollutvalget legger til grunn at vedtak i kommunestyret blir fulgt opp av
administrasjonen vs. revisjonens anbefaling om å skape gjennomslag i
administrasjonen.
Kontrollutvalget henstiller til kommunestyret om å fatte tydelige vedtak med
tidsmessig angivelse av når prosjekt/vedtak skal være sluttført.
Konkurransegrunnlag bør i fremtiden legge vekt på funksjonsbeskrivelser for å bidra
til interesse og innovasjon i anskaffelser.
Kontrollutvalget oversender forvaltningsrevisjonsrapporten om gjennomgang av
saken om kunstis/møteplassen til kommunestyret med følgende innstilling:
Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til
kontrollutvalget innen 12 måneder.

[Lagre]
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Ski KU-16/17
Rådmannens oppfølging av forvaltningsrapporten - vann og avløp
Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rådmannens svar om oppfølgingen av
forvaltningsrevisjonsrapporten om vann og avløp til orientering.
Ski kontrollutvalgs behandling 20.03.2017:

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 20.03.2017:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rådmannens svar om oppfølgingen av
forvaltningsrevisjonsrapporten om vann og avløp til orientering.
[Lagre]

Ski KU-17/17
Deltakelsen på FKT-konferansen 7. og 8. juni i Tromsø
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 kontrollutvalgs behandling 20.03.2017:
Sekretæren presiserte at to deltakere på FKT-konferansen forutsetter en
tilleggsbevilgning på kr 17 000. Det ble foreslått å søke formannskap om
tilleggsbevilgning for at to medlemmer i utvalget kan delta i FKT-konferansen.
Votering:
Forslaget framsatt i møtet ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 20.03.2017:
Utvalget søker formannskapet om en tilleggsbevilgning på kr 17 000 til deltakelse på
konferanser i 2017. Under forutsetning av at tilleggsbevilgningen blir gitt, deltar leder
og nestleder under FKT-konferansen i Tromsø.
[Lagre]
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Ski KU-18/17
Orienteringssaker
Sekretariatets innstilling:
Orienteringssakene tas til orientering

Ski kontrollutvalgs behandling 20.03.2017:
Deltakerne fra utvalget under NKRFs kontrollutvalgskonferanse 1. og 2. februar d.å.
orienterte om noen av sine inntrykk fra konferansen.
Steinar Neby orienterte om at planene om å fusjonere Follo distriktsrevisjon med
Østfold kommunerevisjon ikke kom i mål, men selskapene vil søke å videreføre
samarbeidet på andre måter.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 20.03.2017:
Orienteringssakene tas til orientering

[Lagre]
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