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Enebakk KU-15/16 
Enebakk kommunes årsregnskap og årsberetning 2015 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Enebakk kommunes årsregnskap for 2015:  
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen fra 
Follo distriktsrevisjon datert 15. april 2016 og rådmannens årsberetning.  
 
Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten presiseringer eller 
forbehold.  
 
Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ingen merknader til Enebakk kommunes 
årsregnskap for 2015.  
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det fremlagte regnskapet for 
Enebakk kommune for 2015. 

 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 12.05.2016: 
Økonomisjefen presenterte hovedpunktene fra årsregnskapet og årsberetningen og svarte 

på utvalgets spørsmål.  

 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 12.05.2016: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Enebakk kommunes årsregnskap for 2015:  
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen fra 
Follo distriktsrevisjon datert 15. april 2016 og rådmannens årsberetning.  
 
Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten presiseringer eller 
forbehold.  
 
Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ingen merknader til Enebakk kommunes 
årsregnskap for 2015.  
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det fremlagte regnskapet for 
Enebakk kommune for 2015. 
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Enebakk KU-16/16 
Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 
byggesaksbehandlingen 
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken oversendes Kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  
 

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av 
forvaltningsrevisjonsrapporten om Byggesaksbehandlingen til orientering. 

 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 12.05.2016: 
Rådmannen svarte på spørsmål fra utvalget.  
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 12.05.2016: 
Saken oversendes Kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  
 

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av 
forvaltningsrevisjonsrapporten om Byggesaksbehandlingen til orientering. 

 
 
 
 
 
 
 

Enebakk KU-17/16 
Rådmannens sluttrapport - tilsyn med arkivene i kommunen 
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar rådmannens sluttrapport om oppfølgingen av fylkesmannens pålegg i 

tilsynsrapporten om kommunens arkiver til orientering.  

 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 12.05.2016: 
Brevet fra Statsarkivet av 12.4.2016 og rådmannens svarbrev av 4.5.2016 om oppfølgingen 
av arkivtilsynet ble delt ut i møtet og legges ved saken.  

 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 12.05.2016: 
Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar rådmannens sluttrapport om oppfølgingen av fylkesmannens pålegg i 

tilsynsrapporten om kommunens arkiver til orientering.  
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Enebakk KU-18/16 
Utkast til overordnet analyse for forvaltningsrevisjon 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisjonens utkast til overordnet analyse til orientering.  
 

Enebakk kontrollutvalgs behandling 12.05.2016: 
Utvalget hadde noen kommentarer og innspill som de ba revisjonen ta med seg i det videre 
arbeidet.  

 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 12.05.2016: 
Kontrollutvalget tar revisjonens utkast til overordnet analyse til orientering.  
 

 
 
 
 
 
 

Enebakk KU-19/16 
Orienteringssaker 12.5.2016 
 
Sekretariatets innstilling: 
Sakene tas til orientering. 

 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 12.05.2016: 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 12.05.2016: 
Sakene tas til orientering. 

 
 
 
 
 
 
 


