
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Oppegård kontrollutvalg 
 
Møtetid: 05.12.2019 kl. 19:00 
Sted: Formannskapssalen, Oppegård rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Henriette B. Christiansen (H) leder, Marit Forsberg (SV), Leif Aarebrot (H) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Halvor Stormoen (H) for Geir Aage Amundsen (H), Jørn Arnesen (Ap) for Stein 
Martinsen Wik (Ap) 
 
Forfall:  
Stein Martinsen Wik (Ap), leder, Geir Aage Amundsen (H) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Monica Lysebo, konstituert rådmann (forlot møtet før behandling av sak 27/19) 
Stig Bell, avdelingsleder (under orienteringen om vannlekkasje) 
 
Fra Deloitte AS møtte: 
Vidar Nesse, statsautorisert revisor (under sakene 25-26/19) 
Nina Gunbjørnsen, senior manager (under sakene 25-26/19) 
 
Fra FIKS møtte: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsjef, (deltok fra sak 28/19) 
 
Møtesekretær: 
Unni Westli, kontrollsekretær 
 
Diverse merknader: 
Møtet startet med orientering fra avdelingsleder Stig Bell om vannlekkasjer 
(eventueltsak) 
Sak 27/19 ble behandlet sist i møtet (før eventuelt) 
 
Møteprotokoll godkjent 05.12.2019 
 
 
Henriette B. Christiansen 

leder 
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

25/19 19/00108-10 Oppsummering av interimsrevisjon 2019 3 

26/19 19/00108-11 Revisors tilleggsrapport vedrørende overtid - 
Oppegård kommune 

4 

27/19 19/00158-1 Oppsummering av kontrollutvalgets arbeid i 
perioden 2015-2019 

5 

28/19 19/00018-6 Referat og orienteringer 6 

Eventuelt 
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Oppegård KU-25/19 
Oppsummering av interimsrevisjon 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar oppsummering interimsrevisjon 2019 til orientering. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 05.12.2019: 
Revisor orienterte kort.  
 
Det var mulighet for spørsmål og kommentarer fra kontrollutvalgets medlemmer.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 05.12.2019: 
 
Kontrollutvalget tar oppsummering interimsrevisjon 2019 til orientering. 
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Oppegård KU-26/19 
Revisors tilleggsrapport vedrørende overtid - Oppegård kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar revisors tilleggsrapport vedrørende overtid – Oppegård 
kommune, til orientering.  
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 05.12.2019: 
Revisor orienterte kort.  
 
Det var mulighet for spørsmål og kommentarer fra kontrollutvalgets medlemmer.  
 
Leif Aarbrot fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget i Oppegård kommune ser det som alvorlig at arbeidsmiljølovens 

bestemmelser om overtid fortsatt ikke overholdes for kommunalt ansatte. Det er 
spesielt alvorlig når revisjonen fem år på rad kan rapportere om brudd på disse 
reglene. 

2. Saken oversendes kontrollutvalget i Nordre Follo til orientering med anmodning 
om videre oppfølging. 

 
Votering: 
Vedtaksforslag fra Leif Aarbrot ble enstemmig vedtatt.  
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 05.12.2019: 
 
1. Kontrollutvalget i Oppegård kommune ser det som alvorlig at arbeidsmiljølovens 

bestemmelser om overtid fortsatt ikke overholdes for kommunalt ansatte. Det er 
spesielt alvorlig når revisjonen fem år på rad kan rapportere om brudd på disse 
reglene.  

2. Saken oversendes kontrollutvalget i Nordre Follo til orientering med anmodning 
om videre oppfølging.  
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Oppegård KU-27/19 
Oppsummering av kontrollutvalgets arbeid i perioden 2015-2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Oppsummering av arbeidet i kontrollutvalget i Oppegård i perioden 2015-2019 
oversendes til kontrollutvalget i Nordre Follo, til orientering.  
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 05.12.2019: 
Kontrollutvalget hadde enkelte kommentarer og forslag til endringer til 
oppsummeringen.  
Endringene blir innarbeidet i oppsummeringen. 
 
Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet:  
 
Oppsummering av arbeidet i kontrollutvalget i Oppegård i perioden 2015-2019, med 
kontrollutvalgets endringer, oversendes til kontrollutvalget i Nordre Follo, til 
orientering.  
 
Votering: 
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 05.12.2019: 
 
Oppsummering av arbeidet i kontrollutvalget i Oppegård i perioden 2015-2019, med 
kontrollutvalgets endringer, oversendes til kontrollutvalget i Nordre Follo, til 
orientering.  
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Oppegård KU-28/19 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 05.12.2019: 
Leder gikk igjennom sakene. Følgende saker ble kommentert: 
 
Det ble stilt spørsmål til 2. tertialrapport fra kommunen.  
Konstituert rådmann orienterte. 
 
Kontrollsjefen orienterte om prosessen med sekretariatsordning for Nordre Follo. Det 
var åpent for spørsmål og kommentarer.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 05.12.2019: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

Kommunes arbeid med lekkasjer i vann- og avløpsnettet 
Leif Aarbrot ba i møte den 03.10.19 om en orientering fra kommunen med henvisning 
til en artikkel i Kommunal rapport som forteller om lekkasjer i vann- og avløpsnettet.  
 
Avdelingsleder Stig Bell orienterte.  
 
Kontrollutvalgets medlemmer stilte spørsmål underveis. 
 
 
 
 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 2031. 
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