
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Oppegård kontrollutvalg 
 
Møtetid: 28.03.2019 kl. 18:00 
Sted: Formannskapssalen, Oppegård rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Stein Martinsen Wik (Ap) leder, Henriette B. Christiansen (H) nestleder, Leif 
Aarebrot (H), Marit Forsberg (SV) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Halvor Stormoen (H) 
 
Forfall:  
Geir Aage Amundsen (H) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Lars Henrik Bøhler, rådmann (under sak 8/19 – 11/19) 
Berit Jacobsen, leder Barnevern (under sak 8/19) 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
 
 
Møteprotokoll godkjent 28.03.2019 
 
 
 

Stein Martinsen Wik/s./  Henriette B. Christiansen/s./ 
Leder  Nestleder  
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Saksliste 
 Side 

Saker til behandling 

8/19 19/00071-1 Orientering om barnevern i Oppegård kommune 3 

9/19 19/00049-2 Oppegård kommune - Foreløpig årsregnskap 2018 4 

10/19 17/00333-8 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
Internkontroll i barnehager i Oppegård kommune 

5 

11/19 17/00359-12 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
Ernæringsarbeid i tjenester til eldre i Oppegård 
kommune 

6 

12/19 19/00067-1 Kontrollutvalgets rutiner ved statlig tilsyn 7 

13/19 19/00018-2 Referat og orienteringer 8 

Eventuelt 
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Oppegård KU-8/19 
Orientering om barnevern i Oppegård kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 28.03.2019: 
Leder Barnevern Berit Jacobsen presenterte barnevernstjenesten i Oppegård 
kommune og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 28.03.2019: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Oppegård KU-9/19 
Oppegård kommune - Foreløpig årsregnskap 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 28.03.2019: 
Rådmann Lars Henrik Bøhler presenterte foreløpig årsregnskap for 2018 og svarte 
på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Rådmann ville komme tilbake med en redegjørelse for omfanget av anskaffelser. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 28.03.2019: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Oppegård KU-10/19 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i 
barnehager i Oppegård kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding på forvaltningsrevisjonsrapport - 

Internkontroll i barnehager i Oppegård kommune, til orientering 
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i forbindelse med 

kommunesammenslåingen til Nordre Follo kommune.  
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 28.03.2019: 
Rådmann Lars Henrik Bøhler orienterte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 28.03.2019: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding på forvaltningsrevisjonsrapport - 

Internkontroll i barnehager i Oppegård kommune, til orientering 
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i forbindelse med 

kommunesammenslåingen til Nordre Follo kommune.  
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Oppegård KU-11/19 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Ernæringsarbeid i 
tjenester til eldre i Oppegård kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding på forvaltningsrevisjonsrapport - 

Ernæringsarbeid i tjenester til eldre i Oppegård kommune, til orientering.  
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp tilbakemeldingen med en orientering 

om påbegynte tiltak er videreført, resultater av dette arbeidet, samt om planlagte 
tiltak er iverksatt.  

3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 
utgangen av 2019.  

 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 28.03.2019: 
Rådmann Lars Henrik Bøhler orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Henriette B. Christiansen fremmet følgende alternative forslag: 
 
«innstillingens punkt 3 strykes.» 
 
Votering: 
Innstillingens punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
Ved alternativ votering ble forslag fra Henriette B. Christiansen enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 28.03.2019: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding på forvaltningsrevisjonsrapport - 

Ernæringsarbeid i tjenester til eldre i Oppegård kommune, til orientering.  
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp tilbakemeldingen med en orientering 

om påbegynte tiltak er videreført, resultater av dette arbeidet, samt om planlagte 
tiltak er iverksatt.  
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Oppegård KU-12/19 
Kontrollutvalgets rutiner ved statlig tilsyn 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 28.03.2019: 
Leif Aarebrot delte ut notat og orienterte. 
 
Sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Leif Aarebrot fremmet følgende forslag: 
 
«Under henvisning til drøftingene utarbeider sekretariatet forslag til rutiner som 
samordner kontrollutvalgets kontrollvirksomhet med statlig tilsyn.» 
  
Votering: 
Forslag fra Leif Aarebrot ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 28.03.2019: 
 
Under henvisning til drøftingene utarbeider sekretariatet forslag til rutiner som 
samordner kontrollutvalgets kontrollvirksomhet med statlig tilsyn. 
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Oppegård KU-13/19 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 28.03.2019: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
OS 07/19 Status etablering av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS 
 Sekretær orienterte og viste til prosessen med å fusjonere FIKS med ROKUS 

IKS og KUBIS til Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS. 
  
OS 08/19 Sekretariatsordning for kontrollutvalget i Nordre Follo kommune, 

saksprotokoll fellesnemnda Nordre Follo sak 10/19 
 Leif Aarebrot viste til vedtaket. 

 
OS 13/19 «Oppegård bryter kommuneloven», artikkel i Oppegård avis, datert 21.2.19 
 Leif Aarebrot tok opp saken og viste til artikkelen. 
 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 28.03.2019: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 20:47. 
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