
Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse: Rådhusplassen 29 

64 96 20 59 (m): 920 16 409 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no  

 

  

MØTEPROTOKOLL 
 

Ski kontrollutvalg 
 
Møtetid: 24.01.2017 kl. 18:00 
Sted: Ski rådhus - Møterom Formannskapssalen. 
 Møtet ble avsluttet kl. 20:15 
  
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 Follo distriktsrevisjon IKS (FDR) møtte: 
Didrik Hjort, avdelingsleder forvaltningsrevisjon 
Even Tveter, forvaltningsrevisor 
Faith Kristiansen, regnskapsrevisor 
 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Audun Fiskvik, rådmann 
 
Møtesekretær: 
Lene H. Lilleheier (FIKS) 
 
 
Merknader: 
Utvalgets leder orienterte om at deler av møtet blir tatt opp på lydbånd. 
 
Roar Thun fremmet en sak til eventuelt. 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 30.01.2017 
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

1/17 17/00005-2 Dialog med Follo brannvesen IKS om Sikring 24 3 

2/17 16/00005-3 Forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll 3 

3/17 17/00019-1 Orientering fra revisor - Underveisrapport om 
Kunstisflaten 

4 

4/17 17/00008-2 Revisors egenerklæring - Påse-ansvar 4 

5/17 17/00016-1 Mål og problemstillinger forvaltningsrevisjon av 
eiendomsforvaltningen 

5 

6/17 17/00007-1 Kontrollutvalgets årsrapport 2016 5 

7/17 17/00018-1 Orienteringssaker  6 

Eventuelt 
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Ski KU-1/17 
Dialog med Follo brannvesen IKS om Sikring 24 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar dialogen med brannsjefen i Follo brannvesen IKS om avtalen 
med Sikring 24 til orientering.  
 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 24.01.2017: 
Dag Christian Holte, brannsjef i Follo brannvesen IKS orienterte og svarte på 
spørsmål fra utvalget.  
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 24.01.2017: 
Kontrollutvalget tar dialogen med brannsjefen i Follo brannvesen IKS om avtalen 
med Sikring 24 til orientering.  
 
 
 
 
 

Ski KU-2/17 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:  
 
Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger i 
forvaltningsrevisjonsrapporten om internkontroll, og melde tilbake til kontrollutvalget 
om resultatet innen seks måneder. 
 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 24.01.2017: 
Even Tveter fra FDR presenterte rapporten og svarte på spørsmål.  
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 24.01.2017: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:  
 
Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger i 
forvaltningsrevisjonsrapporten om internkontroll, og melde tilbake til kontrollutvalget 
om resultatet innen seks måneder. 
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Ski KU-3/17 
Orientering fra revisor - Underveisrapport om Kunstisflaten 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisors underveisrapport om forvaltningsrevisjonsprosjektet om 

Kunstisflaten til orientering. 

 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 24.01.2017: 
Didrik Hjort fra FDR, la frem en underveisrapport og svarte på spørsmål fra utvalget. 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 24.01.2017: 
Kontrollutvalget tar revisors underveisrapport om forvaltningsrevisjonsprosjektet om 

Kunstisflaten til orientering. 

 
 
 
 
 
 

Ski KU-4/17 
Revisors egenerklæring - Påse-ansvar 
 
Sekretariatets innstilling: 
Revisors erklæring vedr. krav til utdanning og praksis og vandel i brev av 5. januar 
2017 tas til orientering.  
 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 24.01.2017: 
 
Votering: Innstilingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 24.01.2017: 
Revisors erklæring vedr. krav til utdanning og praksis og vandel i brev av 5. januar 
2017 tas til orientering.  
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Ski KU-5/17 
Mål og problemstillinger forvaltningsrevisjon av 
eiendomsforvaltningen 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjon av Ski kommunes eiendomsforvaltning.  
 
Revisor bes legge fram prosjektplan til neste møte. 
 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 24.01.2017: 
Utvalget presiserte at kommunale boliger, institusjoner osv skal inngå som del av 
undersøkelsen. I tillegg ba de om at prosjektet også ser på kommunens strategiske 
vurderinger av bygninger som skal anskaffes, bygges og selges.  
 
 
Votering: Innstillingen med tillegg av utvalgets presiseringer ble enstemmig vedtatt. 
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 24.01.2017: 
Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjon av Ski kommunes eiendomsforvaltning, med de tillegg av de 
presiseringer som kom fram under behandlingen. 
 
Revisor bes legge fram prosjektplan til neste møte. 
 
 
 
 
 

Ski KU-6/17 
Kontrollutvalgets årsrapport 2016 
 
Sekretariatets innstilling: 
 

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 vedtas. 
 

2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering. 

 
Ski kontrollutvalgs behandling 24.01.2017: 
Anne Marit Holene påpekte at varamedlem Jon Ansten Johansen deltok på ett møte i 
2016, og at dette bør fremgå av årsmeldingen.  
  
Votering: Innstillingen med tillegg av presiseringen fra Holene ble enstemmig 
vedtatt. 
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Ski kontrollutvalgs vedtak 24.01.2017: 
1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 vedtas, med tillegg av presiseringen som 

kom frem under behandlingen. 
 

2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering. 

 
 
 
 

Ski KU-7/17 
Orienteringssaker  
 
Sekretariatets innstilling: 
Sakene tas til orientering.  
 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 24.01.2017: 
 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 24.01.2017: 
Sakene tas til orientering.  
 
 
 
 
 
 

Eventuelt 
 
Vedtaksoppfølging  
 
Roar Thun viste til at utvalget tidligere har hatt kommunens tertialmeldinger oppe til 
behandling, blant annet for å følge med på administrasjonens oppfølging av politiske 
vedtak. Thun foreslo at sekretariatet bes legge frem en sak vedrørende 
vedtaksoppfølging til neste møte. 
 
Votering: Thun sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: Sekretariatet bes legge frem en sak om hvordan kontrollutvalget kan følge 
opp administrasjonens oppfølging av politiske vedtak til neste møte. 


