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KONTROLLUTVALGET I SKI
PS 39/19

Orientering fra revisjonen

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00117-2
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg:
SAKSUTREDNING:
Oppdragsansvarlig revisor vil blant annet orientere om følgende:
Status for regnskapsrevisjon
Orientering om status for arbeidet med følgende:


Oppfølging av Revisjonsplan for revisjonsåret 2019

Status for forvaltningsrevisjon
Orientering om status for arbeidet med forvaltningsrevisjonsprosjektene:



Organisasjonskultur, beslutningsprosesser og rolleforståelse i Ski kommune
(foreløpig rapport mottatt 03.12.19)
Investeringer og gjeld (foreløpig rapport mottatt 02.12.19)

Ås, 03.12.19
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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KONTROLLUTVALGET I SKI
PS 40/19
Saksbehandler:

Oppsummering av kontrollutvalgets arbeid perioden
2015-2019
Unni Westli

Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.:

19/00160-1

Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Oppsummering av arbeidet i kontrollutvalget i Ski i perioden 2015-2019 oversendes
til kontrollutvalget i Nordre Frogn, til orientering.
Vedlegg:
Oppsummering perioden 2015-2019 - Ski kontrollutvalg
SAKSUTREDNING:
Bakgrunn for saken
Ski kommune slås sammen med Oppegård kommune, og blir til Nordre Follo
kommune fra 01.01.20.
Dette innebærer at det arbeidet som er gjort i kontrollutvalget for Ski kommune, ikke
direkte kan videreføres inn i en ny periode.
Ski kommune har også valgt å si opp sin deltakelse i FIKS. Det er p.t. ikke inngått
avtale mellom Nordre Follo og et sekretariat om kjøp av sekretariatstjenester. Slik
status er pr. i dag, vil verken sekretariatet eller revisjonen kunne bringe med seg
erfaringene fra tidligere arbeid inn i et nytt kontrollutvalg i den nye kommunen.
Oppsummering av perioden 2015-2019
Det er viktig å legge til rette for en erfaringsoverføring til nytt kontrollutvalg i den nye
kommunen.
Sekretariatet har utarbeidet en oppsummering av kontrollutvalgets arbeid i perioden
2015-2019. Tilsvarende rapport er utarbeidet for kontrollutvalget i Oppegård. I
rapporten gjøres en gjennomgang av arbeidsformer og kontrollutvalgets arbeid i
perioden. Gjennom rapporten kan det nye kontrollutvalget få en oversikt over saker
som er behandlet og problemstillinger som er drøftet. På denne måten gis det et
grunnlag for å gå videre med aktuelle temaer dersom det er ønskelig for
kontrollutvalget i den nye kommunen.
Oppsummeringen følger vedlagt.
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Avslutning
Kontrollutvalget bes vurdere om rapporten skal oversendes til kontrollutvalget i
Nordre Follo kommune.

Ås, 03.12.2019

Unni Westli /s./
Rådgiver
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40/19 Oppsummering av kontrollutvalgets arbeid perioden 2015-2019 - 19/00160-1 Oppsummering av kontrollutvalgets arbeid perioden 2015-2019 : Oppsummering perioden 2015-2019 - Ski kontrollutvalg

40/19 Oppsummering av kontrollutvalgets arbeid perioden 2015-2019 - 19/00160-1 Oppsummering av kontrollutvalgets arbeid perioden 2015-2019 : Oppsummering perioden 2015-2019 - Ski kontrollutvalg

Innholdsfortegnelse
1.

Innledning ...................................................................................... 3

2.

Arbeidsform .................................................................................... 3

3.

Sekretariat og revisor ..................................................................... 4

4.

Kontrollutvalgets arbeid ................................................................. 4

a.

Regnskapsrevisjon .......................................................................... 5

b.

Forvaltningsrevisjon ....................................................................... 5

c.

Undersøkelser ................................................................................. 7

d.

Henvendelser .................................................................................. 7

e.

Orienteringer fra rådmannen/administrasjonen ............................. 7

5.

Erfaringsoverføring til nytt kontrollutvalg ...................................... 7

40/19 Oppsummering av kontrollutvalgets arbeid perioden 2015-2019 - 19/00160-1 Oppsummering av kontrollutvalgets arbeid perioden 2015-2019 : Oppsummering perioden 2015-2019 - Ski kontrollutvalg

1. Innledning
Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen.
Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll på vegne av kommunestyret,
og skal utøve sitt arbeid iht. kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg.
Bestemmelsene om kontrollutvalget og dets arbeid er fastsatt i lov om kommuner og
fylkeskommuner av 25.09.92 (kommuneloven) kap. 12, og forskrift om kontrollutvalg i
kommuner og fylkeskommuner av 15.06.04 (kontrollutvalgsforskriften).
Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp ethvert forhold ved kommunens virksomhet så
lenge det kan defineres som kontroll og tilsyn, men kan ikke overprøve politiske
prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.
Kommunestyret

Kontrollutvalget

Politisk utvalg
Administrasjonssjef
Tjenester
Planlegging
Myndighetsutøvelse

Kontrollutvalgssekretariatet

Kommunale foretak (KF)
Aksjeselskap (AS)
Interkommunale selskap (IKS)
AS m/private eiere

Kontrollutvalgets oppgave er å ivareta kontroll- og tilsynsfunksjonen i kommunen på
vegne av kommunestyret, med støtte og hjelp fra sekretariat og revisjon.

2. Arbeidsform
Arbeidet i kontrollutvalget har vært variert og krevende. I tillegg til å gjennomføre lovog forskriftsbestemte oppgaver, har kontrollutvalget i stor grad hatt mulighet til å ta
initiativ til saker de vil behandle. Det har vært opp til kontrollutvalget selv å skape
engasjerende og spennende møter med interessante saker. Kontrollutvalget har
utnyttet muligheten til å ta opp et bredt spekter av saker, og at utvalget har vært klar
over at kontroll- og tilsynsoppgaver omfatter mer enn revisjon. Dette har vært
avgjørende for at kontrollutvalget skulle oppleves som nyttig, både for
kommunestyret som oppdragsgiver og for forvaltningen som har blitt kontrollert.
Kontrollutvalget har bidratt til å realisere de overordnede målene i kommune. Dette
har preget både arbeidsform og saker.
Rollen som kontrollutvalgsmedlem skiller seg fra andre utvalg, ved at medlemmene
har lagt til grunn et overordnet kontrollperspektiv, og ikke en partipolitisk tilnærming.

40/19 Oppsummering av kontrollutvalgets arbeid perioden 2015-2019 - 19/00160-1 Oppsummering av kontrollutvalgets arbeid perioden 2015-2019 : Oppsummering perioden 2015-2019 - Ski kontrollutvalg

Ordfører og revisor har hatt møte- og talerett i utvalgets møter, jf. kommuneloven §
77, pkt. 8. Administrasjonen ved rådmannen eller den som bemyndiges av
rådmannen, har møtt etter innkalling fra kontrollutvalget.
Kontrollutvalget har rapportert resultatene av sitt arbeid til kommunestyret, jf.
kommuneloven § 77, pkt. 6. Før en sak har blitt rapportert til kommunestyret har den
vært forelagt rådmannen til uttalelse. Kontrollutvalgets saksframlegg og innstilling har
gått uendret til kommunestyret, og har fremgått tydelig av saksdokumentene.
Kontrollutvalgets leder har hatt møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker
behandles, jf. kommuneloven § 77, pkt. 1, siste setning. Utvalgets leder har kunnet la
et annet medlem av kontrollutvalget møte på sine vegne.
Kontrollutvalget har, uten hinder av taushetsplikt, kunnet kreve enhver opplysning,
redegjørelse eller ethvert dokument, og foreta de undersøkelsene som er nødvendig
for å gjennomføre oppgaven, jf. kommuneloven § 77, pkt. 7.
Administrasjon og kontrollutvalg har hatt et felles ansvar for å legge til rette for en
god dialog og et godt samspill. Både rådmann og kontrollutvalget har hatt som mål å
sikre god kvalitet i tjenesteproduksjonen og bidra til læring og forbedring i
kommunen. En god dialog har sikret en bedre prioritering og planlegging av
kontrollutvalgets undersøkelser. Kontrollutvalget har i løpet av denne perioden hatt to
dialogmøter med ordfører og ett med rådmannen i kommunen.

3. Sekretariat og revisor
Sekretariat
Kommunen har sørget for at kontrollutvalget har hatt sekretariatsbistand som til
enhver tid har tilfredsstilt utvalgets behov. Sekretariatet har påsett at de saker som
har blitt behandlet av kontrollutvalget har vært forsvarlig utredet og at utvalgets
vedtak har blitt iverksatt, jf. kontrollutvalgsforskriften § 20
Sekretariatsfunksjonen har blitt ivaretatt av Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat (FIKS). Sekretariatet har vært det administrative
bindeleddet mellom kontrollutvalget, rådmannen og revisjonen.
Revisor
Follo distriktsrevisjon IKS (FDR) har vært kommunenes revisor. Selskapets formål er
å utføre lovpålagte revisjonstjenester for kommunene i Follo. Revisor har utført
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

4. Kontrollutvalgets arbeid
Kontrollutvalget har gått fram på ulike måter for å føre kontroll og tilsyn. Ulike saker
har krevd ulik framgangsmåte. Det har derfor vært viktig at utvalget har valgt metoder
som effektivt har bidratt til å få tilgang til den informasjonen som har vært nødvendig
for å få belyst sakene.
Regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er de mest vanlige
fremgangsmåtene kontrollutvalget har benyttet. Ved siden av dette har utvalget
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kunnet iverksette undersøkelser, som ikke er så omfattende som en
forvaltningsrevisjon eller en selskapskontroll, eventuelt bedt om en orientering fra
administrasjonen. Kontrollutvalget har også kunnet behandle henvendelser fra
innbyggere eller andre aktører.

a. Regnskapsrevisjon
I følge kontrollutvalgsforskriften § 6 skal kontrollutvalget:
påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller
fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde
seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de
bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og
kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor.

Kontrollutvalget har hvert år behandlet kommunens regnskap og revisors beretning,
før regnskapet har blitt oversendt formannskap og kommunestyret med
kontrollutvalgets uttalelse. Videre har kontrollutvalget fått seg forelagt
økonomirapportene med status pr april og august hvert år, som orienteringssaker.
Revisor har fremlagt revisjonsstrategi for hvert revisjonsår og rapportert halvårlig i
henhold til denne.
Kontrollutvalgets ansvar for å sørge for at kommunens regnskap revideres på en
betryggende måte er videreført i ny kommunelov § 23-2, første ledd, bokstav a).

b. Forvaltningsrevisjon
Etter kontrollutvalgsforskriften § 9 første ledd skal kontrollutvalget
påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for
forvaltningsrevisjon.

Etter samme forskrift § 14 første ledd skal kontrollutvalget
påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er
omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eller
fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med
kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll).

I begynnelsen av valgperioden ble det utarbeidet en plan for forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll. Sekretariatet har utarbeidet forslag til mål og problemstillinger
innenfor de enkelte forvaltningsrevisjonsprosjektene, iverksatt bestillinger og fulgt
opp oppdragene.
Det har vært viktig med god samhandling og kommunikasjon mellom kontrollutvalg,
sekretariat og revisjon. I kontrollutvalgsmøtene har revisor gitt innspill til mål og
problemstillinger, arbeidsmetoder og fremdrift for prosjektene, og utvalget har gitt
innspill om risikoforhold, prioriteringer og aktuelle problemstillinger i prosjekter som
kontrollutvalget har ønsket å bestille.
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Kontrollutvalgets ansvar for forvaltningsrevisjon er videreført i ny kommunelov § 23-2,
første ledd, bokstav b).

Status for behandling av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i perioden
2015-2019:
Siden Ski kommune opphører som egen kommune fra årsskiftet 2019/2020, har
kontrollutvalget lagt vekt på å få avsluttet alle saker det har hatt til behandling. Det er
likevel enkelte saker der kontrollutvalget har oppfordret til en videre oppfølging av
områdene som er tatt opp i den nye kommunen Nordre Follo. Disse er markert med
gult i tabellen nedenfor.
Sak

År

Status
kontrollutvalget

Status
kommunestyret

Vann og avløp

2015 Avsluttet

Behandlet

Gjennomgang av saken
Kunstisflaten/møteplassen

2016 Avsluttet

Behandlet

Internkontroll

2016 Avsluttet

Behandlet

Eiendomsforvaltning

2016 Avsluttet

Behandlet

Psykisk helse hos barn og unge 2016 Avsluttet

Behandlet

Byutvikling

2017 Avsluttet

Behandlet

Kommunale anskaffelser

2017 Avsluttet – men med
oppfordring til videre
oppfølging i Nordre
Follo

Behandlet

Follo landbrukskontor – felles
prosjekt med Ås, Vestby, Frogn
og Nesodden

2017 Avsluttet

Behandlet

Integrering av flyktninger

2018 Avsluttet

Behandlet

EMPO AS

2018 Avsluttet

Behandlet

Ressurskrevende brukere

2018 Avsluttet – men med
oppfordring til videre
oppfølging i Nordre
Follo

Behandlet

Organisasjonskultur,
beslutningsprosesser mv.

2018 Mottatt foreløpig
rapport

Investeringer og gjeld

2019 Mottatt foreløpig
rapport
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c. Undersøkelser
Kontrollutvalget har ikke bedt revisjonen gjennomføre noen undersøkelser i denne
perioden.

d. Henvendelser
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og har ikke behandlet klager på enkeltvedtak.
Det kontrollutvalget har kunnet gjøre når borgere eller andre har henvendt seg til
utvalget med saker, er å undersøke om det har vært svikt i den kommunale
saksbehandlingen, eller om kommunen har fulgt de lover og retningslinjer som den er
underlagt.
Kontrollutvalget har mottatt åtte henvendelser fra enkeltpersoner i løpet av perioden.
Tre av henvendelsene ble ikke behandlet i kontrollutvalget, da utvalget ikke fant
grunnlag for videre behandling. Fem henvendelser er blitt fulgt opp ved at
administrasjonen v/rådmannen har blitt bedt om å gi redegjørelse for kommunens
behandling. Dette gjelder henvendelser om
-

merverdiavgiftrefusjon for Smerta golfbane.
ny turnhall i Ski kommune
håndtering av anskaffelse av BPA (Brukerstyrt personlig assistanse)
driftsavtaler og samarbeidsavtaler med idrettslag i kommunen
bekymringsmelding om skole (unntatt offentlighet)

Når det gjelder saken om ny turnhall i Ski kommune, ble denne fulgt videre opp
gjennom bestilling av forvaltningsrevisjonsrevisjonen «Organisasjonskultur,
beslutningsprosesser mv». De øvrige sakene ble avsluttet etter redegjørelser fra
rådmannen.

e. Orienteringer fra rådmannen/administrasjonen
Orienteringer som ble gitt i kontrollutvalget i perioden 2015-2019:
-

Kommunens varslingsrutiner
Søknader om helse og omsorgstjenester

I begge sakene har rådmannen gitt en skriftlig orientering som har blitt lagt fram for
kontrollutvalget. Rådmannen har så møtt i kontrollutvalget og svart på spørsmål fra
utvalgets medlemmet. Begge sakene er avsluttet.

5. Erfaringsoverføring til nytt kontrollutvalg
Det er to store endringer som har betydning for erfaringsoverføringen fra
kontrollutvalget i Ski som har fungert i perioden 2015-2019, til nytt kontrollutvalg:
-

Ny kommunelov med tilhørende forskrifter trer i kraft.
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Bestemmelsene om kontrollutvalget og dets virksomhet finnes i lov om kommuner og
fylkeskommuner av 22.06.18, kap. 23, og ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon av
17.06.19.
I det vesentlige er bestemmelsene om kontrollutvalget og dets virksomhet videreført,
og en erfaringsoverføring fra tidligere kontrollutvalg til nytt kontrollutvalg er verdifullt
for det videre arbeidet.
-

Ski kommune slås sammen med Oppegård kommune, og blir til Nordre Follo
kommune fra 01.01.20.

Dette innebærer at det arbeidet som er gjort i kontrollutvalget for Ski kommune, ikke
direkte kan videreføres inn i en ny periode.
Ski kommune har også valgt å si opp deltakelsen i FIKS. Det er p.t. ikke inngått
avtale mellom Nordre Follo og et sekretariat om kjøp av sekretariatstjenester. Slik
status er pr. i dag, vil verken sekretariatet eller revisjonen kunne bringe med seg
erfaringene fra tidligere arbeid inn i et nytt kontrollutvalg i den nye kommunen.
Det er likevel viktig og legge til rette for en erfaringsoverføring til nytt kontrollutvalg,
og gjennom en rapport fra arbeidet, kan det nye kontrollutvalget få en oversikt over
saker som er behandlet og problemstillinger som er drøftet. Det gis derfor et grunnlag
for å gå videre med aktuelle temaer dersom det er ønskelig i den nye kommunen.
Det er derfor ønskelig at rapporten oversendes til nytt kontrollutvalg i Nordre Follo
kommune.
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KONTROLLUTVALGET I SKI
PS 41/19

Referat og orientering

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00016-7
Møtedato
10.12.2019

Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Vedlegg:
Saksprotokoll KST sak 75-19 Rådmannens tilbakemelding - Revisjonsrapporten
Ressurskrevende brukere i Ski kommune, Protokoll Ski KU 291019, Saksutskrift
Styret i FIKS sak 21-19 Evaluering av arbeidet i kontrollutvalgene for perioden 2015 2019, Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget for perioden 2015-2019, Aktivitetsplan
Ski KU pr 291019
SAKSUTREDNING:
Referatsaker (RS):
RS 12/19

Rådmannens tilbakemelding - Revisjonsrapporten Ressurskrevende
brukere i Ski kommune, Saksprotokoll KST sak 75/19 (vedlagt)

Orienteringssaker (OS):
OS 37/19
OS 38/19
OS 39/19

Protokoll Ski KU 29.10.19 (vedlagt)
Saksutskrift Styret i FIKS sak 21/19 Evaluering av arbeidet i
kontrollutvalgene for perioden 2015 – 2019 (vedlagt)
Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget for perioden 2015-2019 (vedlagt)
Aktivitetsplan pr 29.10.19 (vedlagt)

Ås, 03.12.19
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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Saksprotokoll
Arkivsak:

UTVALG:
Kommunestyret

SAKNR.
75/19

19/502-8

DATO
27.11.2019

RÅDMANNENS TILBAKEMELDING - REVISJONSRAPPORTEN RESSURSKREVENDE
BRUKERE I SKI KOMMUNE
Kommunestyrets behandling 27.11.2019:
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak er:
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedrørende forvaltningsrevisjonsrapporten
Ressurskrevende brukere, til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmann om å følge opp området Ressurskrevende brukere i Nordre Follo
kommune.
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MØTEPROTOKOLL
Ski kontrollutvalg
Møtetid:
Sted:

29.10.2019 kl. 18:00
Møterom 2, 1.etg, Ski rådhus

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7.
Møtende medlemmer:
Lars Chr. Bilet (FrP) leder, Roar Thun (Ap) nestleder, Karl M. Johnsen (PP), Svein
Kamfjord (V), Anne Marit Holene (Sp), Bente Njøs Paulshus (H), Torill Rønsen
Ekeberg (SV)
Møtende varamedlemmer:
ingen
Forfall:
ingen
Fra administrasjonen møtte:
Jane Short Aurlien, rådmann
Inger Lise Klevset, avdelingsleder Budsjett og styring (under sak 36/19)
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte:
Steinar Neby, revisjonssjef
Møtesekretær:
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS
Diverse merknader:
Behandlingsrekkefølge: sak 36, 33 – 35, 37 – 38.
Møte ble lukket under behandling av sak 34/19, jfr. koml. § 31 nr. 2 / ny
kommunelov § 11-5 annet ledd annet punktum.
Møteprotokoll godkjent 05.11.2019

Lars Chr. Bilet/s./
Leder

Roar Thun/s./
Nestleder
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Saksliste
Side
Saker til behandling
33/19 19/00128-1

Godkjenning av protokoll fra møte 17.september
2019

3

34/19 18/00161-26

Bekymringsmeldinger om skole i Ski kommune Oppfølging fra rådmann - Unntatt etter
offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13

4

35/19 18/00054-10

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Ressurskrevende brukere i Ski kommune

5

36/19 19/00083-3

2. Tertialmelding 2019

6

37/19 19/00127-2

Revisjonsstrategi 2019

7

38/19 19/00016-6

Referat og orienteringer

8

Eventuelt
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Ski KU-33/19
Godkjenning av protokoll fra møte 17.september 2019
Sekretariatets innstilling:
Protokoll fra møtet 17.september 2019 godkjennes.
Ski kontrollutvalgs behandling 29.10.2019:
Leder innledet og orienterte.
Det ble foreslått at en går tilbake til opprinnelig praksis for godkjenning av
kontrollutvalgets protokoller.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 29.10.2019:
Protokoll fra møtet 17.september 2019 godkjennes.
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Ski KU-34/19
Bekymringsmeldinger om skole i Ski kommune - Oppfølging fra
rådmann
Unntatt etter offentleglova §13 jfr fvl §13
Saksdokumentet er unntatt offentlighet
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Ski KU-35/19
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Ressurskrevende
brukere i Ski kommune
Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedrørende
forvaltningsrevisjonsrapporten Ressurskrevende brukere, til orientering.
2. Kommunestyret anmoder Nordre Follo kommune om å følge opp området
Ressurskrevende brukere.
Ski kontrollutvalgs behandling 29.10.2019:
Rådmann Jane Short Aurlien orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets
medlemmer.
Sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Anne Marit Holene fremmet følgende alternative forslag til innstillingens punkt 2:
«Kommunestyret ber rådmann om å følge opp området Ressurskrevende brukere i
Nordre Follo kommune.»
Votering:
Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Alternativt forslag til innstillingens punkt 2 fra Anne Marit Holene ble enstemmig
vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 29.10.2019:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedrørende
forvaltningsrevisjonsrapporten Ressurskrevende brukere, til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmann om å følge opp området Ressurskrevende brukere i
Nordre Follo kommune.
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Ski KU-36/19
2. Tertialmelding 2019
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar 2. tertialmelding 2019 til orientering.
Ski kontrollutvalgs behandling 29.10.2019:
Rådmann Jane Short Aurlien orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets
medlemmer.
Avdelingsleder Inger Lise Klevset supplerte.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 29.10.2019:
Kontrollutvalget tar 2. tertialmelding 2019 til orientering.
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Ski KU-37/19
Revisjonsstrategi 2019
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar revisjonsstrategi for revisjonsåret 2019, til orientering.
Ski kontrollutvalgs behandling 29.10.2019:
Revisjonssjef Steinar Neby orienterte.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 29.10.2019:
Kontrollutvalget tar revisjonsstrategi for revisjonsåret 2019, til orientering.
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Ski KU-38/19
Referat og orienteringer
Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Ski kontrollutvalgs behandling 29.10.2019:
Leder viste til referat- og orienteringssakene.
Referatsaker (RS):
RS 09/19
RS 10/19
RS 11/19

Rådmannens tilbakemelding – Revisjonsrapporten Kommunale
anskaffelser i Ski kommune, saksprotokoll KST sak 70/19
Rådmannens tilbakemelding – Revisjonsrapporten Eiendomsforvaltning
i Ski kommune, saksprotokoll KST sak 71/19
Rådmannens tilbakemelding – Revisjonsrapporten – Integrering av
flyktninger i Ski kommune, saksprotokoll KST sak 72/19

Orienteringssaker (OS):
OS 35/19

Status konkurranse kontrollutvalgssekretariat og revisjonsordning for
Nordre Follo
Rådmann Jane Short Aurlien orienterte. Innen tilbudsfristens utløp var det
ikke kommet inn noen tilbud. Saken vil bli fulgt opp i ledergruppen i Nordre
Follo.

OS 36/19

Aktivitetsplan pr 17.09.19

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 29.10.2019:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
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Eventuelt

Oppfølging av kontrollutvalgets saker etter 31.12.19
Roar Thun tok opp saken.
Sekretær kunne opplyse om at kontrollutvalg for Nordre Follo kommune ble valgt
17.10.19.
FIKS har gitt tilbud på sekretariatstjenester på timesbasis til kontrollutvalget i Nordre
Follo ut 2019 og frem til et permanent sekretariat er på plass. FIKS har ikke mottatt
tilbakemelding på tilbudet per dags dato.
Avslutning for utvalget
Leder i samråd med sekretær vil sjekke ut muligheter for å få til en avslutning for
kontrollutvalget i forbindelse med siste møtet for kontrollutvalget i Ski.

Møtet hevet kl. 19:18
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STYRET I FIKS

Saksutskrift
Evaluering av arbeidet i kontrollutvalgene for perioden 2015 - 2019
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/00121-1
Kjell Tore Wirum

Saksgang
1 Styret i FIKS

Møtedato
10.10.2019

Saknr
21/19

Styret i FIKSs behandling 10.10.2019:
Styreleder innledet og orienterte.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (6 voterende)
Styret i FIKSs vedtak 10.10.2019:
Styret tar evalueringen av arbeidet i kontrollutvalgene for perioden 2015 – 2019 til
orientering.

Saksutskriften bekreftes
Ås, 17.oktober 2019

Kjell Tore Wirum/s./
Kontrollsjef/daglig leder
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Saksfremlegg
Sekretariatets innstilling:
Styret tar evalueringen av arbeidet i kontrollutvalgene for perioden 2015 – 2019 til
orientering.
Vedlegg:
Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget for perioden 2015-2019
SAKSUTREDNING:
FIKS initierte en spørreundersøkelse overfor medlemmene av kontrollutvalgene i
deltakerkommunene i Follo i august-september 2019 som en evaluering av
valgperioden 2015-2019.
Nedenfor følger hovedresultatene av denne undersøkelsen.
VURDERING
Deltakelse
Svarprosenten for undersøkelsen er 74,36 % noe som må anses for å være ganske bra.
Imidlertid ser en variasjoner mellom utvalgene med hensyn til svardeltakelse.
Ved en inkurie så er svar fra et medlem i Oppegård blitt registrert to ganger. Med så
høy svarprosent så vil ikke dette påvirke resultatene av undersøkelsen i nevneverdig
grad.
Opplæring
Flertallet av de som svarte mente opplæringen de hadde fått var bra.
Flertallet av de som svarte mente det var tilstrekkelig med tilbudene om kurs og
seminarer som gis gjennom året.
Møteinnkallinger og saksframlegg
Flertallet av de som svarte var fornøyd med møteinnkallingene og saksframleggene og
at disse var grunnlag for tilstrekkelig informasjon til at de kunne gjøre seg opp en
mening om saken.
Flertallet av de som svarte mente at forslag til vedtak var treffende.
Kontrollutvalgsmøtene
Flertallet av de som svarte var fornøyd med tilretteleggingen av kontrollutvalgsmøtene,
med hensyn til møtelokalene, teknisk utstyr, servering mv.
Kontrollutvalgssekretariatet (FIKS)
Flertallet av de som svarte var fornøyd med jobben sekretariatet gjør med hensyn til
rådgivning i møtet.

Ås kommune
Vår ref.: 19/00121

Side 2 av 4

41/19 Referat og orientering - 19/00016-7 Referat og orientering : Saksutskrift Styret i FIKS sak 21-19 Evaluering av arbeidet i kontrollutvalgene for perioden 2015 - 2019

Flertallet av de som svarte var fornøyd med jobben sekretariatet gjør med hensyn til
tilgjengelighet mellom møter.
Flertallet av de som svarte var fornøyd med jobben sekretariatet gjør med hensyn til
støtte.
Flertallet av de som svarte var fornøyd med jobben sekretariatet gjør med hensyn til
profesjonalitet.
Flertallet av de som svarte var fornøyd med jobben sekretariatet gjør med hensyn til
kompetanse.
Flertallet av de som svarte var fornøyd med jobben sekretariatet gjør med hensyn til
punktlighet (innkallinger, protokoller mv.).
Bestillingsdialog
Flere påpeker behovet for en god dialog mellom kontrollutvalget/sekretariatet og
revisjonen ved bestilling av forvaltningsrevisjoner for å sikre at kontrollutvalgets ønsker
og forutsetninger ivaretas ved utarbeidelsen av undersøkelsen og den endelig
rapporten.
Flertallet av de som svarte mener at det er enkelt å gi tilbakemelding til FIKS.
Kontrollutvalgets nettsider
De som har svart på undersøkelsen er delt i synet på kontrollutvalgets nettsider.
Kommentar:
Dette har sammenheng med at nettsider bygget på gammel plattform hadde en del
nedetid høsten 2018 og lot seg ikke oppgradere i sin daværende form. De gamle
nettsidene ble lagt ned 11.desember 2018 og ny nettside på ny plattform kom ikke på
plass før 18.januar 2019. Sekretariatet har en del utfordring med å gjenskape
informasjon som lå ute på de forrige nettsidene og har prioritert å få lagt ut utvalgenes
dokumenter for perioden 2015-2019, herunder møtedokumenter, årsrapporter,
styringsdokument samt forvaltningsrevisjonsrapporter og rapporter om
selskapskontroller.
Kontrollutvalgets plandokumenter
Flertallet av de som svarte er fornøyd med overordnet analyse.
Flertallet av de som svarte er fornøyd med plan for forvaltningsrevisjon.
Flertallet av de som svarte er fornøyd med plan for selskapskontroll.
Flertallet av de som svarte er fornøyd med kontrollutvalgets årsrapport.
Flertallet av de som svarte er fornøyd med kontrollutvalgets egen aktivitetsplan.
Generelle spørsmål
Flere av de som svarte viser til forvaltningsrevisjonsrapportene som har blitt behandlet i
perioden som særlig interessante. Noen av disse mener at en bør jobbe mer aktivt med
overordnet analyse ut i fra risiko- og vesentlighetsanalyser, for å kunne velge gode
forvaltningsrevisjonsprosjekter.
Flere av de som svarte viser til at det bør være mer dialog mellom kontrollutvalget og
rådmann for å kunne få orienteringer om aktuelle saker.

Ås kommune
Vår ref.: 19/00121
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Flere av de som svarte viser til at kommunikasjonen med kommunestyret bør bli bedre,
herunder at kontrollutvalgets saker bør komme tidligere på sakslisten i kommunestyret
og at kontrollutvalget ved dets leder eller nestleder bør ta aktivt del i ordskiftet når
kontrollutvalgets saker behandles i kommunestyret for å øke engasjementet rundt
kontrollutvalgets arbeid og saker.
Sekretariatets vurdering
Sekretariatet er av den formening at undersøkelsen viser at utvalgsmedlemmene i
hovedsak er fornøyd med arbeidet i kontrollutvalgene og sekretariatets arbeid.
Sekretariatet ser for seg at en overfor nye kontrollutvalg bør ha fokus på følgende:





Kurs og opplæring i utvalgets oppgaver, rollefordelingen mellom utvalget, kommunestyret,
rådmann, sekretariatet og revisjonen samt erfaringsutveksling med andre kontrollutvalg
Kontrollutvalgets nettsider, herunder gjøre de mer brukervennlige for medlemmene og
publikum
Publisering av kontrollutvalgets møtedokumenter på en mer brukervennlig måte enn dagens
innkalling i en komplett PDF-fil.
Avsette mer tid for kontrollutvalget til aktiv deltakelse i utarbeidelse av risiko- og
vesentlighetsvurderinger som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon og plan for
eierskapskontroll for neste 4-års periode.

Avslutning
Resultatet av undersøkelsen legges frem for styret til diskusjon.
Ås, 02.10.19
Kjell Tore Wirum/s./
Kontrollsjef/daglig leder
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KONTROLLUTVALGET
I SKI KOMMUNE

AKTIVITETSPLAN

A jour pr 29.10.19
Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres
fortløpende. FDR står for all revisjon. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget. FDRs rapporter skal
være FIKS i hende senest fjorten dager før utvalgsmøtet. Forkortelser: KU: Kontrollutvalg, KST: Kommunestyret
Nr.
1.
2.
3.
4.

Beskrivelse
Kontrollutvalgets årsrapport
Kontrollutvalgets årsrapport 2018
Retningslinjer for utvalget
Aktivitetsplan
Møteplan
(møtene starter kl. 18:00)

Frist

Ansvar

Status

januar
juni
Januar

FIKS
FIKS
FIKS

KU 22.1.19
KU 28.11.17
Ajourføres etter hvert KU-møte

FIKS

Møter 1.halvår 2019:
22.1 – Formannskapssalen, Ski rådhus
19.3 – Formannskapssalen, Ski rådhus
30.4 – Formannskapssalen, Ski rådhus
28.5 – Formannskapssalen, Ski rådhus
Møter 2.halvår 2019:
17.9 – Formannskapssalen, Ski rådhus
29.10 – Møterom 2, Ski rådhus
10.12 – Auduns sal, Ski rådhus

5.

6.

Fellesmøter med Oppegård KU
4.2.19 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus
20.8.19 – Kantinen, Oppegård rådhus
Kurs og konferanser
NKRF KU konferansen 2019, 30.-31.januar
The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport,
Gardermoen

FIKS
FIKS
FIKS

Avsluttet

KST 13.2.19

Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført

Gjennomført
Gjennomført

Gjennomført
Gjennomført
Deltakere:
Roar Thun
Torill Rønsen Ekeberg
Lars Christian Bilet
Svein Kamfjord
Anne Marit Holene

Gjennomført
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Nr.

Beskrivelse

Frist

Ansvar

FKT Fagkonferanse og årsmøte 2019, 4.-5.juni

FIKS

Clarion Hotel Ernst, Kristiansand S

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Kommunens årsmelding og årsregnskap:
Kommunens årsmelding og årsregnskap 2018
Revisjonsberetning 2018
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet
Tertialrapporter:
1. Tertialrapport (jan-april 2019)
2. Tertialrapport (mai-aug 2019)
Rapporter fra revisjonen:
Revisjonsstrategi 2019
Pr. 31.10.18(perioden 01.05.18- 31.10.18)
Pr. 30.04.19 (perioden 01.05.18- 30.04.19)
Årsrapport forvaltningsrevisjon 2018
Overordnet analyse og
Plan forvaltningsrevisjon
Overordnet analyse og
Plan forvaltningsrevisjon 2017 – 2020
Forvaltningsrevisjon 2018:
Follo landbrukskontor (fellesprosjekt)
EMPO AS
Organisasjonskultur m.m.

Status
Bente Njøs Paulshus
Karl Macken Johnsen
Deltakere:
Roar Thun

Avsluttet

Gjennomført

15.2/31.3
15.04

Rådmann
FDR
FIKS

KU 30.4.19
KU 30.4.19
KU 30.4.19

KST 12.6.19
KST 12.6.19
KST 12.6.19

Mai
Sep

Rådmann
Rådmann

KU 28.5.19
KU 29.10.19

KST 12.6.19

FDR
FDR
FDR
FDR

KU 29.10.19
KU 27.11.18
KU 28.5.19

2016

FIKS

KU 20.9.16

KST 09.11.16

2018
2018
2019

FDR
FDR
FDR

KU 27.11.18 - FR rapport
KU 28.5.19 – FR rapport
KU 14.5.18 - Tema
KU 4.9.18 – Mål og problemstillinger
KU 16.10.18 - Prosjektplan

KST 13.2.19
KST 25.9.19

Forvaltningsrevisjon 2019:
Grunnskole

FIKS

Infrastrukturprosjekters belastning

FIKS

Investeringer og gjeld

FIKS

KU 27.11.18 – Tema
KU 22.1.19 – Utsatt
KU 27.11.18 – Tema
KU 22.1.19 – Tema trukket
KU 22.1.19 – Tema
KU 19.3.19 – Mål og problemstillinger

Nov 2018

Aktivitetsplan
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Nr.

Beskrivelse

Frist

Ansvar

Status

Avsluttet

KU 30.4.19 - Prosjektplan
13.

Oppfølging tidligere forvaltningsrevisjoner:
Vann og avløp (2015)
Sikkerhet og beredskap (2015)
Omorganisering, økonomi og IKT (2016)
Psykisk helsearbeid for barn og unge (2016)

Internkontroll (2017)
Kunstisflaten/møteplassen (2016)

14.

15.

Byutvikling (2017)
Kommunale anskaffelser (2017)
Eiendomsforvaltning (2017)
Integrering av flyktninger (2018)
Ressurskrevende brukere (2018)
Overordnet analyse og
Plan for selskapskontroll
Overordnet analyse og
Plan for selskapskontroll 2017 – 2020
Andre undersøkelser/oppfølginger:
Ny ROS-analyse oversendes KU våren 2017 (KU 48/16)

Kommunens varslingsrutiner – varslingsmottak
Bekymringsmeldinger om skole i Ski (U.OFF.)

28.4.16
2.6.16 og
2.12.16
7.3.17
12.4.17

Rådmann
Rådmann

KU 20.3.17
KU 13.12.16

KST 15.5.17
KST 18.1.17

Rådmann
Rådmann

KST 14.2.18
KST 29.3.17
KST 30.5.18

15.8.17
15.5.18
28.2.19
13.6.18
31.12.18
31.12.18

Rådmann
Rådmann
Rådmann
Rådmann
Rådmann
Rådmann
Rådmann

KU 22.1.18
KU 7.3.17 – KU ønsker oppfølging av
anbefaling g)
KU 19.3.18
KU 5.9.17
KU 11.6.18
KU 19.3.19
KU 27.11.18
KU 17.9.19
KU 17.9.19
KU 17.9.19
KU 29.10.19

2016

FIKS

KU 20.9.16

Våren 2017

Rådmann

2017

Rådmann

KU 14.5.18 – Etterspurt
KU 11.6.18 – Orienteringssak
KU 16.10.18 - Orienteringssak
KU 14.5.18 – Etterspurt
KU 11.6.18 – Orienteringssak
KU 27.11.18
KU 22.1.19
KU 19.3.19
KU 28.5.19
KU 29.10.19

Rådmann
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KST 29.8.18
KST 13.2.19
KST 16.10.19
KST 16.10.19
KST 16.10.19

KST 12.10.16
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