
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Oppegård kontrollutvalg 
 
Møtetid: 03.10.2019 kl. 18:00 
Sted: Formannskapssalen, Oppegård rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Henriette B. Christiansen (H) nestleder, Marit Forsberg (SV), Leif Aarebrot (H)  
 
Møtende varamedlemmer: 
Ann Bergebakken (Ap), Hugo Fjeld (H)  
 
Forfall:  
Stein Martinsen Wik (Ap) leder, Geir Aage Amundsen (H) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Monica Lysebo, konstituert rådmann 
Ann Heidi Wold, leder for Jus og administrasjon (under sak 24/19) 
Diana Byberg, innkjøpsrådgiver (under sak 24/19) 
 
Fra Deloitte AS: 
Nina Gunbjørnsen, Senior Manager (under sak 21 og 22) 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
I leders fravær ble møtet ledet av nestleder Henriette B. Christiansen. 
Behandlingsrekkefølge: sak 24 (orientering fra administrasjonen), 21 – 23. 
Leif Aarebrot meldte inn to saker under Eventuelt. 
 
 
Møteprotokoll godkjent 03.10.2019 
 
 
 
Henriette B. Christiansen/s./   

møteleder   
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Saksliste 
 Side 

Saker til behandling 

21/19 17/00358-14 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
Psykososialt skolemiljø i Oppegård kommune 

3 

22/19 19/00108-3 Revisjonsplan 2019 4 

23/19 19/00067-3 Utkast til rutiner for kontrollutvalget ved statlig tilsyn 
- Oppegård kommune 

5 

24/19 19/00018-5 Referat og orienteringer 6 

Eventuelt 
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Oppegård KU-21/19 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Psykososialt 
skolemiljø i Oppegård kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 
Psykososialt skolemiljø til orientering.  
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 03.10.2019: 
Konstituert rådmann Monica Lysebo svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 03.10.2019: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 
Psykososialt skolemiljø til orientering.  
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Oppegård KU-22/19 
Revisjonsplan 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonsplan for revisjonsåret 2019, til orientering. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 03.10.2019: 
Senior Manager Nina Gunbjørnsen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Konstituert rådmann Monica Lysebo svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Leif Aarebrot fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
«Kontrollutvalget ønsker en egen rapport fra revisjonen om brudd på regelverket som 
er avdekket i forhold til overtid. Kontrollutvalget gir leder fullmakt til å følge opp 
rapporten overfor rådmann» 
 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslag fra Leif Aarebrot ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 03.10.2019: 
 
1. Kontrollutvalget tar revisjonsplan for revisjonsåret 2019, til orientering. 
2. Kontrollutvalget ønsker en egen rapport fra revisjonen om brudd på regelverket 

som er avdekket i forhold til overtid. Kontrollutvalget gir leder fullmakt til å følge 
opp rapporten overfor rådmann. 
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Oppegård KU-23/19 
Utkast til rutiner for kontrollutvalget ved statlig tilsyn - Oppegård 
kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 03.10.2019: 
Leif Aarebrot innledet og orienterte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 03.10.2019: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
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Oppegård KU-24/19 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 03.10.2019: 
 
Sekretær viste til referat- og orienteringssakene og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
OS 31/19 Klagenemndas avgjørelse 5.september 2019 i sak 2018/87 
 Konstituert rådmann Monica Lysebo redegjorde for saken, orienterte om status 

og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 03.10.2019: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
Status konkurranseutsetting av sekretariatstjenester. 
Leif Aarebrot tok opp saken. 
Seksjonsleder Anne Heidi Wold orienterte om at det er sendt ut en tilbudsinvitasjon til 
3 selskaper. 
 
Leif Aarebrot fremmet følgende forslag: 
 
Kontrollutvalget ønsker å få seg tilsendt konkurransegrunnlaget for kjøp av 
sekretariatstjenester. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Status konkurranseutsetting av revisjonstjenester 
Leif Aarebrot tok opp saken. 
Sekretær viste til at det er utarbeidet utkast til konkurransegrunnlag. 
Sekretær har gitt innspill i samsvar med de merknader som ble gitt i fellesmøtet 
mellom Oppegård KU og Ski KU 04.02.19. 
 
 
Kommunens arbeid med lekkasjer i vann- og avløpsnettet 
Leif Aarebrot tok opp saken. 
Kontrollutvalget ber om en orientering om kommunens arbeid med lekkasjer i vann- 
og avløpsnettet i neste møte. 
 
 
 
Møtet hevet kl. 19:42 
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