
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 

torsdag 20.04.2006 
 
Sted: Fredrik Selmers vei 2 
 
Til stede: Frode Jacobsen (A), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Kvikne (V) 
(fra sak 36), Vivi Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen 
(KrF) 
 
Forfall (grunn): Ingrid C. Eriksen (H) (reise), Høyres vararepresentanter Tore Egge og Kate 
Rodin hadde også forfall (hhv sykefravær og reise). 
 
Fra kontrollutvalgets sekretariat: Sekretariatsleder Reidar Enger og konsulent Kristin Lehre  
 
Fra Kommunerevisjonen: Kommunerevisor Frits Eriksen, avdelingsdirektør Hilde Bakken, 
avdelingsdirektør Johnny Pedersen, revisjonsrådgiver Rolf Pedersen (sak 36-46),  
revisjonsrådgiver Tove Andersen (sak 37-46), revisjonsrådgiver Gry Dalen Sveinunggard (sak 
37-41). 
 
For øvrig møtte følgende: 
 
Sak 36/06: Fra Byrådsavdeling for finans og utvikling møtte byråd André Støylen, 
kommunaldirektør Merete Johnson, finanssjef Terje Ruud, regnskapssjef Jens Hertzberg, 
spesialrådgiver Jan Roger Nøkleby, spesialrådgiver Svein W. Sengebusch og 
konsernbudsjettsjef Sven-Erik Antonsen 
 
Sak 46/06: Kemner Bjørn Røse 
 
Knut Frigaard (F) fremmet følgende forslag:  
Kontrollutvalgets møte 20.04.2006 holdes for åpne dører, jf. kommuneloven § 77, pkt. 8. 
 
Frode Jacobsen fremmet følgende tilleggsforslag: 
Sak 47/06 behandles for lukkede dører. 
 
Kontrollutvalgets behandling: 
Frode Jacobsen (A), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Vivi Lassen (SV), Audun 
Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF) 
 
Votering: 
Knut Frigaards forslag og Frode Jacobsens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende: 
Kontrollutvalgets møte 20.04.2006 holdes for åpne dører, jf. kommuneloven § 77, pkt 8. Sak 
47/06 behandles for lukkede dører. 
 
 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 35, 36, 46, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 
48 
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35/06  
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.03.2006 

 
Sendt til arkiv 
 
Følgende representanter deltok under behandlingen av saken: 
Frode Jacobsen (A), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Vivi Lassen (SV),  
Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF) 
 
Protokollen ble godkjent. 
 
 

36/06  
Bykassens og lånefondets regnskap for 2005. Byrådets beretning for 2005. 

 
Saken gjelder:  
Bykassens og lånefondets regnskaper og byrådets beretning for 2005 ble lagt fram for 
kontrollutvalget.  
 
Kontrollutvalget oppgave er regulert i § 7 i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner av 15.06.2004: 
 
”Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen 
avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være 
formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas 
hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 
kommunestyret/fylkestinget.” 
 
 
Kontrollutvalgets behandling: 
 
Følgende representanter deltok under behandlingen av saken: 
 
Frode Jacobsen (A), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Kvikne (V), Vivi 
Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF) 
 
Dokumenter innkommet: 
 - Sekretariatets notat datert 04.04.2006 
 - Byrådssak 1032.1 - Redegjørelse for bykassens og lånefondets regnskap 2005 med trykte 

vedlegg (bykassens og lånefondets regnskaper) 
 - Revisjonsberetning til bykassens og lånefondets regnskap 2005 av 31.03.2006 
 
 
Saken ligger til fortsatt behandling i kontrollutvalget. 
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37/06  
Årsregnskap for Omsorgsbygg Oslo KF 2005 

 
Sendt til bystyret 
Kopi til byrådet, Omsorgsbygg Oslo KF, Kommunerevisjonen 
 
Saken gjelder: 
Årsregnskapet for Omsorgsbygg Oslo KF for 2005 ble lagt fram for kontrollutvalget.  
 
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. av 15.06.2004 fastsetter at revisor 
skal avgi revisjonsberetning uten unødig opphold etter at årsregnskapet er avlagt og senest 
15.04. Det skal sendes kopi til kontrollutvalget og byrådet. 
 
Kontrollutvalget oppgave er regulert i § 7 i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner av 15.06.2004: 
 
”Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen 
avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være 
formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas 
hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 
kommunestyret/fylkestinget.” 
 
 
Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget viser til revisjonens forbehold om budsjettet og bemerker at ulike 
regnskapsregimer for budsjett og regnskap gjør det vanskelig å foreta sammenligning som er 
et helt grunnleggende krav. 
 
Kontrollutvalget bemerker videre bruddet på gjeldende bestemmelser om inndekning av 
tidligere udekket i investeringsregnskapet, jfr. revisjonens forbehold. 
 
Kontrollutvalget tar for øvrig regnskapet og revisjonens forbehold og presiseringer til 
orientering. 
 
 
Kontrollutvalgets behandling: 
 
Følgende representanter deltok under behandlingen av saken: 
 
Frode Jacobsen (A), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Kvikne (V), Vivi 
Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF) 
 
Dokumenter innkommet: 
 - Kommunerevisorens innstilling datert 03.04.2006 m/vedlegg 
 
 
Votering: 
 
Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende: 
Kontrollutvalget viser til revisjonens forbehold om budsjettet og bemerker at ulike 
regnskapsregimer for budsjett og regnskap gjør det vanskelig å foreta sammenligning som er 
et helt grunnleggende krav. 
 
Kontrollutvalget bemerker videre bruddet på gjeldende bestemmelser om inndekning av 
tidligere udekket i investeringsregnskapet, jfr. revisjonens forbehold. 
 
Kontrollutvalget tar for øvrig regnskapet og revisjonens forbehold og presiseringer til 
orientering. 
 
 

38/06  
Årsregnskap for Kultur- og kontorbygg Oslo KF 2005 

 
Sendt til bystyret 
Kopi til byrådet, Kommunerevisjonen 
 
Saken gjelder: 
Årsregnskapet for Kultur- og kontorbygg Oslo KF for 2005 ble lagt fram for kontrollutvalget.  
 
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. av 15.06.2004 fastsetter at revisor 
skal avgi revisjonsberetning uten unødig opphold etter at årsregnskapet er avlagt og senest 
15.04. Det skal sendes kopi til kontrollutvalget og byrådet. 
 
Kontrollutvalget oppgave er regulert i § 7 i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner av 15.06.2004: 
 
”Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen 
avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være 
formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas 
hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 
kommunestyret/fylkestinget.” 
 
 
Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget viser til revisjonens forbehold om budsjettet og bemerker at ulike 
regnskapsregimer for budsjett og regnskap gjør det vanskelig å foreta sammenligning som er 
et helt grunnleggende krav. 
 
Kontrollutvalget tar for øvrig regnskapet og revisjonens presisering til orientering. 
 
 
Kontrollutvalgets behandling: 
 
Hans Olav Syversen (KrF) ba om å få sin habilitet vurdert, da hans ektefelle satt i foretakets 
styre i 2005. Syversen fratrådte, og kontrollutvalget fant ham inhabil etter forvaltningsloven 
§ 6 annet ledd.  
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Følgende representanter deltok under behandlingen av saken: 
 
Frode Jacobsen (A), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Kvikne (V), Vivi 
Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV) 
  
Dokumenter innkommet: 
 - Kommunerevisorens innstilling datert 03.04.2006 m/vedlegg 
 
Votering: 
 
Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:  
Kontrollutvalget viser til revisjonens forbehold om budsjettet og bemerker at ulike 
regnskapsregimer for budsjett og regnskap gjør det vanskelig å foreta sammenligning som er 
et helt grunnleggende krav. 
 
Kontrollutvalget tar for øvrig regnskapet og revisjonens presisering til orientering. 
 
 
 
 

39/06  
Årsregnskap for Kommunal konkurranse Oslo KF 2005 

 
Sendt til bystyret 
Kopi til byrådet, Kommunal konkurranse Oslo KF, Kommunerevisjonen 
 
Saken gjelder: 
Årsregnskapet for Kommunal konkurranse Oslo KF for 2005 ble lagt fram for 
kontrollutvalget.  
 
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. av 15.06.2004 fastsetter at revisor 
skal avgi revisjonsberetning uten unødig opphold etter at årsregnskapet er avlagt og senest 
15.04. Det skal sendes kopi til kontrollutvalget og byrådet. 
 
Kontrollutvalget oppgave er regulert i § 7 i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner av 15.06.2004: 
 
”Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen 
avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være 
formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas 
hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 
kommunestyret/fylkestinget.” 
 
 
Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar årsregnskapet og revisjonens presisering til orientering. 
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Kontrollutvalgets behandling: 
 
Følgende representanter deltok under behandlingen av saken: 
 
Frode Jacobsen (A), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Kvikne (V), Vivi 
Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF) 
 
Dokumenter innkommet: 
 - Kommunerevisorens innstilling datert 03.04.2006 m/vedlegg 
 
Votering: 
 
Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:  
Kontrollutvalget tar årsregnskapet og revisjonens presisering til orientering. 
 
 

40/06  
Årsregnskapet for Boligbygg Oslo KF 2005 

 
Sendt til bystyret 
Kopi til byrådet, Boligbygg Oslo KF, Kommunerevisjonen 
 
Saken gjelder: 
Årsregnskapet for Boligbygg Oslo KF for 2005 ble lagt fram for kontrollutvalget.  
 
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. av 15.06.2004 fastsetter at revisor 
skal avgi revisjonsberetning uten unødig opphold etter at årsregnskapet er avlagt og senest 
15.04. Det skal sendes kopi til kontrollutvalget og byrådet. 
 
Kontrollutvalget oppgave er regulert i § 7 i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner av 15.06.2004: 
 
”Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen 
avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være 
formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas 
hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 
kommunestyret/fylkestinget.” 
 
 
Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget viser til revisjonens forbehold om budsjettet og bemerker at ulike 
regnskapsregimer for budsjett og regnskap gjør det vanskelig å foreta sammenligning som er 
et helt grunnleggende krav. 
 
Kontrollutvalget tar for øvrig regnskapet og revisjonens forbehold til orientering. 
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Kontrollutvalgets behandling: 
 
Følgende representanter deltok under behandlingen av saken: 
 
Frode Jacobsen (A), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Kvikne (V), Vivi 
Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF) 
 
Dokumenter innkommet: 
 - Kommunerevisorens innstilling datert 03.04.2006 m/vedlegg 
 
Votering: 
 
Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:  
Kontrollutvalget viser til revisjonens forbehold om budsjettet og bemerker at ulike 
regnskapsregimer for budsjett og regnskap gjør det vanskelig å foreta sammenligning som er 
et helt grunnleggende krav. 
 
Kontrollutvalget tar for øvrig regnskapet og revisjonens forbehold til orientering. 
 
 

41/06  
Årsregnskap Park og idrett Oslo KF 2005 

 
Sendt til bystyret 
Kopi til byrådet, Park og idrett Oslo KF, Kommunerevisjonen 
 
Saken gjelder: 
Årsregnskapet for Park og idrett Oslo KF for 2005 ble lagt fram for kontrollutvalget.  
 
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. av 15.06.2004 fastsetter at revisor 
skal avgi revisjonsberetning uten unødig opphold etter at årsregnskapet er avlagt og senest 
15.04. Det skal sendes kopi til kontrollutvalget og byrådet. 
 
Kontrollutvalget oppgave er regulert i § 7 i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner av 15.06. 2004: 
 
”Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen 
avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være 
formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas 
hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 
kommunestyret/fylkestinget.” 
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Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget viser til revisjonens forbehold om budsjettet og bemerker at ulike 
regnskapsregimer for budsjett og regnskap gjør det vanskelig å foreta sammenligning som er 
et helt grunnleggende krav. 
 
Kontrollutvalget merker seg revisjonens presisering og forutsetter at foretaket avlegger 
fremtidige årsregnskap innen fristen. 
 
Kontrollutvalget tar for øvrig regnskapet og revisjonens forbehold til orientering. 
 
 
Kontrollutvalgets behandling: 
 
Følgende representanter deltok under behandlingen av saken: 
 
Frode Jacobsen (A), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Kvikne (V), Vivi 
Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF) 
 
Dokumenter innkommet: 
 - Kommunerevisorens innstilling datert 03.04.2006 m/vedlegg 
 
Votering: 
 
Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:  
Kontrollutvalget viser til revisjonens forbehold om budsjettet og bemerker at ulike 
regnskapsregimer for budsjett og regnskap gjør det vanskelig å foreta sammenligning som er 
et helt grunnleggende krav. 
 
Kontrollutvalget merker seg revisjonens presisering og forutsetter at foretaket avlegger 
fremtidige årsregnskap innen fristen. 
 
Kontrollutvalget tar for øvrig regnskapet og revisjonens forbehold til orientering. 
 
 
 

42/06  
Årsregnskapet for Undervisningsbygg Oslo KF for 2005 

 
Sendt til bystyret 
Kopi til byrådet, Undervisningsbygg Oslo KF, Kommunerevisjonen 
 
Saken gjelder: 
Årsregnskapet for Undervisningsbygg Oslo KF for 2005 ble lagt fram for kontrollutvalget.  
 
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. av 15.06.2004 fastsetter at revisor 
skal avgi revisjonsberetning uten unødig opphold etter at årsregnskapet er avlagt og senest 
15.04. Det skal sendes kopi til kontrollutvalget og byrådet. 
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Kontrollutvalget oppgave er regulert i § 7 i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner av 15.06.2004: 
 
”Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen 
avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være 
formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas 
hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 
kommunestyret/fylkestinget.” 
 
 
Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget viser til revisjonens forbehold om budsjettet og bemerker at ulike 
regnskapsregimer for budsjett og regnskap gjør det vanskelig å foreta sammenligning som er 
et helt grunnleggende krav. Da budsjettet for 2005 ikke ble endret tilsvarende bystyrevedtaket 
om endring av regnskapsregime, medførte dette at manglende finansiering i 
investeringsregnskapet og finansiell leasing ikke ble budsjettert i henhold til bestemmelsene i 
kommuneloven og tilhørende forskrifter. 
 
Kontrollutvalget tar for øvrig regnskapet til orientering. 
 
 
Kontrollutvalgets behandling: 
 
Følgende representanter deltok under behandlingen av saken: 
 
Frode Jacobsen (A), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Kvikne (V), Vivi 
Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF) 
 
Dokumenter innkommet: 
 - Kommunerevisorens innstilling datert 03.04.2006 m/vedlegg 
 
Votering: 
 
Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:  
Kontrollutvalget viser til revisjonens forbehold om budsjettet og bemerker at ulike 
regnskapsregimer for budsjett og regnskap gjør det vanskelig å foreta sammenligning som er 
et helt grunnleggende krav. Da budsjettet for 2005 ikke ble endret tilsvarende bystyrevedtaket 
om endring av regnskapsregime, medførte dette at manglende finansiering i 
investeringsregnskapet og finansiell leasing ikke ble budsjettert i henhold til bestemmelsene i 
kommuneloven og tilhørende forskrifter. 
 
Kontrollutvalget tar for øvrig regnskapet til orientering. 
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43/06  
Årsregnskapet for Tannhelsetjenesten Oslo KF 2005 

 
Sendt til bystyret 
Kopi til byrådet, Tannhelsetjenesten Oslo KF, Kommunerevisjonen 
 
Saken gjelder: 
Årsregnskapet for Tannhelsetjenesten Oslo KF for 2005 ble lagt fram for kontrollutvalget.  
 
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. av 15.06.2004 fastsetter at revisor 
skal avgi revisjonsberetning uten unødig opphold etter at årsregnskapet er avlagt og senest 
15.04. Det skal sendes kopi til kontrollutvalget og byrådet. 
 
Kontrollutvalget oppgave er regulert i § 7 i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner av 15.06.2004: 
 
”Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen 
avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være 
formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas 
hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 
kommunestyret/fylkestinget.” 
 
 
Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget viser til revisjonens forbehold om manglende budsjettjustering knyttet til 
tildeling fra staten til tannbehandling for rusmiddelmisbrukere. Kontrollutvalget tar for øvrig 
regnskapet til orientering.  
 
 
Kontrollutvalgets behandling: 
 
Følgende representanter deltok under behandlingen av saken: 
 
Frode Jacobsen (A), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Kvikne (V), Vivi 
Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF) 
 
Dokumenter innkommet: 
 - Kommunerevisorens innstilling datert 03.04.2006 m/vedlegg 
 
Votering: 
 
Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:  
Kontrollutvalget viser til revisjonens forbehold om manglende budsjettjustering knyttet til 
tildeling fra staten til tannbehandling for rusmiddelmisbrukere. Kontrollutvalget tar for øvrig 
regnskapet til orientering.  
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44/06  
Årsregnskapet for Oslo Havn KF for 2005 

 
Sendt til bystyret 
Kopi til byrådet, Oslo Havn KF, Kommunerevisjonen 
 
Saken gjelder: 
Årsregnskapet for Oslo Havn KF for 2005 ble lagt fram for kontrollutvalget.  
 
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. av 15.06.2004 fastsetter at revisor 
skal avgi revisjonsberetning uten unødig opphold etter at årsregnskapet er avlagt og senest 
15.04. Det skal sendes kopi til kontrollutvalget og byrådet. 
 
Kontrollutvalget oppgave er regulert i § 7 i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner av 15.06.2004: 
 
”Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen 
avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være 
formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas 
hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 
kommunestyret/fylkestinget.” 
 
 
Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget merker seg revisjonens forbehold om at foretaket ikke har aktivert ca. 35 
mill. kroner av årets investeringsutgifter. Kontrollutvalget tar for øvrig regnskapet og 
revisjonens presisering til orientering. 
 
 
Kontrollutvalgets behandling: 
 
Følgende representanter deltok under behandlingen av saken: 
 
Frode Jacobsen (A), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Kvikne (V), Vivi 
Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF) 
 
Dokumenter innkommet: 
 - Kommunerevisorens innstilling datert 03.04.2006 
 
Votering: 
 
Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:  
Kontrollutvalget merker seg revisjonens forbehold om at foretaket ikke har aktivert ca. 35 
mill. kroner av årets investeringsutgifter. Kontrollutvalget tar for øvrig regnskapet og 
revisjonens presisering til orientering. 
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45/06  
Årsregnskapet for Arbeidstreningsbedriften Oslo KF 2005 

 
Sendt til bystyret 
Kopi til byrådet, Arbeidstreningsbedriften Oslo KF, Kommunerevisjonen 
 
Saken gjelder: 
Årsregnskapet for Arbeidstreningsbedriften Oslo KF for 2005 ble lagt fram for 
kontrollutvalget.  
 
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. av 15.06.2004 fastsetter at revisor 
skal avgi revisjonsberetning uten unødig opphold etter at årsregnskapet er avlagt og senest 
15.04. Det skal sendes kopi til kontrollutvalget og byrådet. 
 
Kontrollutvalget oppgave er regulert i § 7 i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner av 15.06.2004: 
 
”Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen 
avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være 
formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas 
hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 
kommunestyret/fylkestinget.” 
 
 
Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget viser til revisjonens forbehold om budsjettet og bemerker at ulike 
regnskapsregimer for budsjett og regnskap gjør det vanskelig å foreta sammenligning som er 
et helt grunnleggende krav.  
 
Kontrollutvalget tar for øvrig regnskapet til orientering. 
 
 
Kontrollutvalgets behandling: 
 
Følgende representanter deltok under behandlingen av saken: 
 
Frode Jacobsen (A), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Kvikne (V), Vivi 
Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF) 
 
Dokumenter innkommet: 
 - Kommunerevisorens innstilling datert 03.04.2006 m/vedlegg 
 
Votering: 
 
Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

 Side 13 



Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:  
Kontrollutvalget viser til revisjonens forbehold om budsjettet og bemerker at ulike 
regnskapsregimer for budsjett og regnskap gjør det vanskelig å foreta sammenligning som er 
et helt grunnleggende krav.  
 
Kontrollutvalget tar for øvrig regnskapet til orientering. 
 
 
 

46/06  
Skatteregnskapet for 2005 

 
Sendt til bystyret 
Kopi til byrådet, Kemnerkontoret 
 
Saken gjelder: 
Kemnerens redegjørelse om skatteregnskapet for 2005 og skattefogdens kontrollrapport ble 
lagt fram for kontrollutvalget.  
 
Fra 01.07.2004 ble ansvaret for revisjonen av kommunenes skatteregnskaper overført fra 
kommunerevisjonene til Riksrevisjonen. I Skattedirektoratets brev av 21.02.2005 til landets 
kommuner ble behandlingen av skatteregnskapet etter endringene i revisjonsansvaret omtalt. 
Skattedirektoratet uttalte bl.a.: 
 

Det er forutsatt at de kommunevise skatteregnskapene avgis overfor Skattedirektoratet 
v/skattefogden, og anses som delregnskaper til Skatteetatens samlede regnskap. 

---- 
 
Stortinget foretar desisjon av Skatteetatens samlede regnskap. Skattedirektoratet anser 
det derfor ikke lenger som naturlig at kommunestyret skal foreta en formell desisjon 
av den enkelte kommunes skatteregnskap. 

---- 
 
Etter "Midlertidig instruks for skattefogdens kontroll av skatteregnskapet" skal 
skattefogden innen den 15.2. året etter regnskapsåret utarbeide en kontrollrapport for 
skatteoppkreverfunksjonen i den enkelte kommune. 

 
 
Skattedirektoratet uttalte at det anså det som naturlig at kemneren oversender skatteregnskapet 
og tilhørende redegjørelse til kommunestyret og kontrollutvalget. Kontrollutvalgets vedtak 
sendes bystyret med kopi til byrådet. Som for andre regnskaper er det byrådet som innstiller 
til bystyret. 
 
Sekretariatslederen fremmet følgende forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar Kemnerkontorets kommentarer til skatteregnskapet for 2005 av 
31.03.2006 og skattefogdens kontrollrapport av 13.02.2006 til orientering. 
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Kontrollutvalgets behandling: 
 
Følgende representanter deltok under behandlingen av saken: 
 
Frode Jacobsen (A), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Kvikne (V), Vivi 
Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF) 
 
Dokumenter innkommet: 
 - Kommentarer til "Det særskilte skatteregnskap" for Oslo kommune år 2005" avgitt av 

Kemnerkontoret 31.03.2006 
 - Kontrollrapport 2005 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Oslo kommune" avgitt av 

Oslo og Akershus skattefogdkontor l3.02.2006 
 
Votering: 
 
Sekretariatslederens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:  
Kontrollutvalget tar Kemnerkontorets kommentarer til skatteregnskapet for 2005 av 
31.03.2006 og skattefogdens kontrollrapport av 13.02.2006 til orientering. 
 
 

47/06  
Kommunerevisors oppsigelse/permisjonssøknad. Ansettelsesprosess ny kommunerevisor 

 
Sendt til byrådet 
 
Saken gjelder: 
Kommunerevisor Frits Eriksen har i brev av 22.03.2006 meddelt at han har fått ny stilling 
som leder av intern revisjonen i Det internasjonale atomenergibyrået i Wien. Han søker om 
permisjon uten lønn i tre år, subsidiært to år; brevet av 22.03.2006 følger som trykt vedlegg til 
innstillingen. Dersom permisjonen ikke innvilges, sier han opp. Frits Eriksen har en 
oppsigelsestid på tre måneder regnet fra første månedsskiftet etter oppsigelse, og ordinært vil 
derfor fratredelse skje 01.07.2006. 
 
Frits Eriksens permisjonssøknad gjelder fra ansettelsen i Oslo kommune, ikke fra 
kommunerevisorstillingen.  
 
Kontrollutvalget vil således både behandle permisjonssaken og sette i gang en prosess med 
sikte på ansettelse av ny kommunerevisor. Det vil bli behov for å konstituere kommunerevisor 
i perioden fra Frits Eriksens fratreden til ny kommunerevisor tiltrer. Det er fremmet egen sak 
for utvalget med forslag til bystyret om å gi fullmakt til kontrollutvalget til slik konstituering. 
 
Etter kommuneloven § 78 nr 4 skal bystyret foreta ansettelse av kommunerevisor etter 
innstilling fra kontrollutvalget. 
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Sekretariatslederen fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget anbefaler at Frits Eriksen gis permisjon uten lønn i to år. Med bakgrunn i 

at Frits Eriksen etter endt permisjon vil måtte disponeres av byrådet, oversendes 
permisjonssøknaden byrådet til uttalelse. 

 
2. Kontrollutvalget gir arbeidsutvalget fullmakt til å gjennomføre ansettelsesprosessen og 

fremme forslag til innstilling av ny kommunerevisor.  
 
3. Arbeidsgruppen gis fullmakt til å inngå avtale med ekstern konsulent for bistand i 

forbindelse med ansettelsesprosess. 
 
 
Kontrollutvalgets behandling: 
 
Følgende representanter deltok under behandlingen av saken: 
 
Frode Jacobsen (A), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Kvikne (V), Vivi 
Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF) 
 
Dokumenter innkommet: 
 - Sekretariatslederens notat datert 06.04.2006 m/vedlegg 
 
Merknader: 
 
Kontrollutvalgets medlem fra F hadde følgende merknader til de respektive forslagspunktene: 
 
Ad punkt 1 
 
Dette medlem viser til at Oslo kommune praktiserer en ordning med lokal parlamentarisme. 
Saken hører derfor etter dette medlems skjønn hjemme i ”presidentskapet” og ikke i 
”regjeringen”. 
 
Ad punkt 2 
 
Arbeidsdelingen mellom kontrollutvalget og kontrollutvalgets arbeidsutvalg er nettopp 
behandlet. Det ble truffet et prinsippvedtak. 
 
Ad punkt 3 
 
Bystyresiden kan trekke på byrådssidens kompetanse i disse saker. 
 
 
Forslag: 
 
Knut Frigaard (F) fremmet følgende alternative forslag: 
1. Saken sendes Forretningsutvalget til behandling. 
 
2. Saken behandles i samsvar med den vedtatte arbeidsdeling mellom kontrollutvalg og dets 

arbeidsutvalg. 
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3. Bystyret (Forretningsutvalget) anmoder byrådet om å være kontrollutvalget behjelpelig 

med de praktiske forhold ved ansettelse av ny kommunerevisor. 
 
 
Votering: 
 
Sekretariatslederens forslag ble vedtatt mot én stemme (F) som stemte for eget forslag. 
 
Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende: 
  
1. Kontrollutvalget anbefaler at Frits Eriksen gis permisjon uten lønn i to år. Med bakgrunn i 

at Frits Eriksen etter endt permisjon vil måtte disponeres av byrådet, oversendes 
permisjonssøknaden byrådet til uttalelse. 

 
2. Kontrollutvalget gir arbeidsutvalget fullmakt til å gjennomføre ansettelsesprosessen og 

fremme forslag til innstilling av ny kommunerevisor.  
 
3. Arbeidsgruppen gis fullmakt til å inngå avtale med ekstern konsulent for bistand i 

forbindelse med ansettelsesprosess. 
 
 
 

48/06  
Fullmakt til kontrollutvalget til å konstituere kommunerevisor 

 
Sendt til bystyret 
 
Saken gjelder: 
Kommunerevisor Frits Eriksen vil fratre sin stilling 01.07.2006. Det følger av kommuneloven 
§ 78 nr 4 at bystyret ansetter kommunerevisor etter innstilling fra kontrollutvalget.  
 
Kontrollutvalget har igangsatt en ansettelsesprosess, men denne vil ta noe tid. Det vil derfor 
bli behov for å konstituere kommunerevisor fra 01.07. til ny kommunerevisor tiltrer, og det 
foreslås at bystyret gir kontrollutvalget fullmakt til å konstituere kommunerevisor. 
 
Sekretariatslederen fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 
Kontrollutvalget gis fullmakt til å konstituere kommunerevisor. 
 
 
Kontrollutvalgets behandling: 
 
Følgende representanter deltok under behandlingen av saken: 
 
Frode Jacobsen (A), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Kvikne (V), Vivi 
Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Hans Olav Syversen (KrF) 
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Dokumenter innkommet: 
 - Sekretariatslederens notat datert 06.04.2006 
 
 
Merknader: 
 
Kontrollutvalgets medlem fra F viser til kommuneloven § 78 punkt 4 om at bystyrets 
ansettelse av revisor ikke kan delegeres. 
 
 
Votering: 
 
Sekretariatslederens forslag ble vedtatt mot én stemme (F). 
 
Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:  
 
Kontrollutvalget innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 
Kontrollutvalget gis fullmakt til å konstituere kommunerevisor. 
 
 

Eventuelt  
 

1.  Habilitet 
 
Lotte Knutsen opplyste at hun hadde sendt sekretariatet melding om at hennes og Frode 
Jacobsens arbeidsgiver JKL Oslo har selskapet PEAB som kunde. Dersom det blir fremmet 
sak til kontrollutvalget som berører PEABs leveranser til Oslo kommune, vil kontrollutvalget 
måtte foreta en habilitetsvurdering for de nevnte representantene. 
 
 
2. Rapport om barnevern 
 
Kommunerevisoren opplyste at den endelige rapporten om barnevern vil foreligge mandag 
24.04. Saken ettersendes kontrollutvalget og settes opp til behandling i møtet 27.04.2006. 
 
 
3. Undersøkelser av Undervisningsbygg 
 
Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet i forbindelse med denne saken. 
 
Hans Olav Syversen (KrF) reiste spørsmål om han var inhabil da hans kone sitter i styret i 
Undervisningsbygg. Hans Olav Syversen fratrådte, og kontrollutvalget fant ham inhabil etter 
forvaltningsloven § 6 annet ledd.  
 
Følgende representanter deltok under behandlingen av saken: 
 
Frode Jacobsen (A), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Kvikne (V), Vivi 
Lassen (SV), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV) 
 
Kommunerevisoren orienterte om pågående undersøkelser i Undervisningsbygg. 
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Merknader: 
 
Kontrollutvalgets medlem fra F viser til at i møtet 26.08.2004 forsikret representanter fra 
Undervisningsbygg KF kontrollutvalget om at kontrollutvalgets medlemmers bekymring for 
anskaffelsesprosessene i selskapet var ubegrunnede.  
 
Etterfølgende hendelser har vist at Undervisningsbygg KF ledelses forsikringer ikke var 
korrekte. 
 
Forslag: 
 
Knut Frigaard (F) fremmet følgende forslag: 
Ledelsen i Undervisningsbygg KF innkalles til å redegjøre for den oppståtte situasjon.   
 
Frode Jacobsen (A) fremmet følgende endringsforslag (endringen kursivert): 
Ledelsen i Undervisningsbygg KF innkalles når kontrollutvalget skal behandle 
Kommunerevisjonens rapport. 
 
Votering: 
 
Knut Frigaards forslag med Frode Jacobsens endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende: 
Ledelsen i Undervisningsbygg KF innkalles når kontrollutvalget skal behandle 
Kommunerevisjonens rapport. 
 
 
4. Behandling av saker fra kontrollutvalget i bystyret/bystyrekomiteene 
 
• Bystyret behandlet kontrollutvalgets melding for 2005 i sitt møte 05.04.2006. 
 
• Bystyret behandlet Kommunerevisjonens oppfølging av rapport 26/2003 om kjøp av 

sykehjemstjenester i Bydel Grorud i sitt møte 05.04.2006. 
 
• Helse- og sosialkomiteen behandlet rapporten om serviceerklæringer i tre bydeler i sitt 

møte 22.03.2006. 
 
• Helse- og sosialkomiteen behandlet Kommunerevisjonens rapport 2/2006 om innføring av 

Gerica i to bydeler i sitt møte 22.03.2006. 
 
• Finanskomiteen behandlet Kommunerevisjonens rapport 29/2005 om naturalytelser og 

utgiftsgodtgjørelser i sitt møte 22.03.2006. 
 
• Finanskomiteen behandlet Kommunerevisjonens rapport 27/2005 om etiske normer og 

regler i sitt møte 22.03.2006. 
 
• Finanskomiteen behandlet Kommunerevisjonens rapport 22/2005 om IA-avtalen i tre 

bydeler i sitt møte 22.03.2006. 
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5. Invitasjon til bystyrets seminar om erfaringer med kommunale foretak 
 
Kontrollutvalgets medlemmer er i brev av 07.04.2006 fra finanskomiteen invitert til seminar 
om kommunens erfaringer med kommunale foretak. Invitasjon og program ble omdelt. 
Fristen for påmelding er 26.04. 
 
 
Kontrollutvalgets sekretariat, 16.06.2006 
 
 
 
Reidar Enger 
sekretariatsleder 
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