
 

 

Kontrollutvalget i Nes kommune 

 

 
Kontrollutvalgets 
medlemmer  

Lars Erik Aas Nygård-leder  
Oddbjørn Nilsen – nestleder 
Nasrin Moayedi 
Tone Roalkvam 
Unni Mollerud  

 

Ordfører Ordfører Oddmar Blekkerud 

Revisor Romerike Revisjon IKS 

 

Kopi av innkallingen 
sendes: 

Rådmann Johnny Pedersen 

 

Kopi av innkallingen 
sendes: 

Varamedlemmene (til orientering). 
Varamedlemmene møter ikke uten nærmere innkalling. 

 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 
 

Tid Tirsdag 3. februar 2015 

Sted Formannskapssalen, Nes rådhus 

Sekretær Rådgiver Kjell Nordengen  
(Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 / 90 11 88 74, ev. 
kjnord@lorenskog.kommune.no ) 

Invitert til sak Rådmann til sak 2/2015 

 
SAKSLISTE 
 
Sak nr. Sak Ca tid for 

behandling 

1/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner 08.15 

2/2015 Rådmann orienterer 08.30 

3/2015 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 09.00 

4/2015 Revisjonen orienterer 09.15 

5/2015 Saker til oppfølging 09.30 

6/2015 Eventuelt 09.40 
 
 
 
 
 
Lars Erik Aas Nygård (sign.) 
kontrollutvalgets leder 

 
 
 
 
 
Lørenskog, den 26. januar 2015 
 
 

 Kjell Nordengen 
sekretær for kontrollutvalget  
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Sak nr. Sak Møtedato 

1/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 03.02.14 

 

 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Saker til behandling 

2. Postliste 

 

 

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 

Under denne saken vil det bli gitt gjensidig orientering om aktuelle saker i henhold til 

vedleggene.  

 

 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

 
Kontrollutvalgets behandling 
 
 

Kontrollutvalgets vedtak 
 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontrollutvalget i Nes kommune 

Januar 2015 

Oversikt over saker til behandling 2015 
Møte Saker 

Følgende 

rapportering 

legges frem 

fortløpende 

 Samme økonomiske rapportering som formannskapet får.

 Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks Fylkesmannen) og kommunens
svar/oppfølging.

 Innkallinger til representantskapsmøter og generalforsamlinger i selskaper
hvor Nes kommune har eierinteresser.

 Rådmannens oversikt over oppfølging av kommunestyresaker.

 Oversikt over skatteinngangen.

I hvert møte eller 

når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert under
hvert enkelt møte).

 Sekretariatsleders oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og
oppfølgingen av disse.

 Oppfølging av revisjonens merknader.

3. februar  Orientering om omfanget og oppfølging av varslings- og mislighetssaker

 Kontrollutvalgets årsrapport 2014

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen (bl.a. om status for septiksaken)

 

24. Mars  Forvaltningsrevisjon institusjonstjenesten

 Oppfølging av selskapskontrollen i krisesenteret

 Oppfølging av selskapskontrollen i ØRU/ØRIK

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen

4. Mai  Årsregnskap for Nes kommune 2014

 Årsregnskap for Esval Miljøpark 2014

 Referater og orienteringer

 Rapportering fra revisjonen

2. juni  Rådmannens internkontroll (andre områder enn helse)

 Oppdatering av økonomireglement, økonomiske prinsipper

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen

8. september  Oppfølging av forvaltningsrevisjonen sykefravær

 Budsjett for kontroll og tilsyn.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen

28. oktober  Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen.

Vedlegg 1 til sak 1/2015



 

 

Kontrollutvalget i Nes kommune                  
 

 

Møte Saker 

26. november  Referater, orienteringer og diskusjoner. 

 Rapportering fra revisjonen 

 Årsplan 2016 

2016  

 



Jnr. Reg.dato Dok.dato Inn Ut Avsender/Mottaker Innhold U.off.Arkiv Merknader

1 23.01.2015 23.01.2015 x Nes kommune Notat vedrørende varsling av kritikkverdige 

forhold 418.5.1

Postliste 2015 for Kontrollutvalget i Nes

Vedlegg 2 til sak 1/2015
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Sak nr. Sak Møtedato 

2/2015 Rådmann orienterer 03.02.14 

 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
Redegjørelse fra personal- og organisasjonssjef 

 

Saksopplysninger 
Det er bedt om en orientering om omfanget og oppfølging av varslings- og mislighetssaker. 

 

Forslag til vedtak 
 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
 

Kontrollutvalgets vedtak 
 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NES KOMMUNE 
Personal- og organisasjonsavdeling 

 

NOTAT 

Til: Kontrollutvalget Dato: 03-02-2015 

Fra: Martin Carlson Oterholt   

Varsling av kritikkverdige forhold 

 

Redegjørelse til kontrollutvalgets møte med administrasjonen, 3. februar 2015 

 

Kommunestyret vedtok nye varslingsrutiner 17.06.14. Tross i en omfattende 

involveringsprosess med tillitsvalgte, ledere, ansatte og kontrollutvalg og informasjon både i 

pressen, på ansattportal og innbyggerportal, er det ikke mottatt varslinger. 

Varslingsmuligheten er gjort lett tilgjengelig som elektronisk skjema både på innbyggerportal 

og ansattportal.  

 

I tillegg er muligheten for å varsle via revisjonen og til kontrollutvalget vedr politikere, blitt 

fremhevet.  

 

Parallelt med innføringen av nye varslingsrutiner, ble nye rutiner for avvik implementert og 

her har vi sett en viss økning i avviksrapporteringen. Virksomhetslederne har god fokus på å 

rette avvik, og få avvik blir stående åpne. 

 

Budskapet fra overordnet ledelse i prosessen har vært at varsling og avvik er positivt for oss, 

det gir utvikling og skaper en forbedringskultur. Vi har da også en klar oppfatning at det har 

blitt større åpenhet i organisasjonen og lettere å ta opp mindre alvorlige ting som tas tak i og 

rettes på. 

 

I januar/februar 2015 arbeides det videre med reviderte etiske retningslinjer i hele 

organisasjonen, og i den forbindelse vil det også bli stor fokus på varslingsrutinene og 

avviksrutinene. 

 

Det kan ellers nevnes at vi har mottatt en «gammel varslingssak» fra 2012. Den ble fremsatt 

overfor virksomhetsleder og løst i virksomheten på en god måte den gangen.  

 

 

Nes kommune 

 

 

Martin Carlson Oterholt 

personal- og organisasjonssjef 



 

 

Kontrollutvalget i Nes kommune 

 

 

Sak nr. Sak Møtedato 

3/2015 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 03.02.14 

 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2015 

 

Saksopplysninger 
I følge kommunelovens § 77 nr 6 skal kontrollutvalget rapportere resultatet av sitt arbeid til 

kommunestyret. Noen saker oversendes kommunestyret gjennom året. Kontrollutvalgets 

årsrapport er en samlet fremstilling av utvalgets virksomhet i det foregående året. 

 
Forslag til vedtak 
Forslag til årsrapport vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2014 og oversendes 

kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til orientering. 

 
Kontrollutvalgets behandling 
 
 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
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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. 

Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til kommunestyret. 

 

Noen saker som f.eks. forvaltningsrevisjonsrapporter og rapporter etter 

selskapskontroller oversendes kommunestyret gjennom året etter hvert som de 

foreligger. Årsrapporten skal gi en samlet oversikt over kontrollutvalgets virksomhet 

i 2014. En fullstendig oversikt over alle saker kontrollutvalget har behandlet og 

sekretariatets oppfølging av sakene ligger som vedlegg til årsrapporten.  

 

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET  
2.1 Medlemmer 
Kontrollutvalget i Nes består av 5 medlemmer. Følgende medlemmer ble valgt for 

perioden 2011-2015: 

 
Medlem Varamedlem 

Lars Erik Aas Nygård – leder (H) Hans A. Jahren (H) 

Oddbjørn Nilsen - nestleder (Ap) Signy Maarud (Ap) 

Tone Roalkvam (Sp) Halvor Grøndahl (Sp) 

Nasrin Moayedi (Sv) Arvid Gjæringen (Sv) 

Unni Mollerud (Frp) Tom Roger Melby (Frp) 

 
 

2.2 Møter og saker 
I løpet av 2013, har kontrollutvalget hatt 6 møter og behandlet 47 saker.  
 

 

3 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER  
3.1 Tilsyn og kontroll 
I forskriften om kontrollutvalg § 4 heter det:  

 

”Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den kommunale eller 

fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, 

herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig 

revisjonsordning.  

Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av 

kommunens eller 

fylkeskommunens folkevalgte organer.” 

 

Kontrollutvalget fører tilsyn både med kommunens virksomhet og kommunens 

interesser i selskaper m.m. 
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3.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen 
Kontrollutvalget gjennomfører samtaler med, og får orienteringer fra både ordfører 

og rådmann. Ordfører har generell møterett i kontrollutvalgets møter. Rådmannen 

blir innkalt for å rapportere eller orientere kontrollutvalget i spesielle saker. I 2014 

har kontrollutvalget blant annet fått orienteringer om kommunens rutiner for 

behandling av tips/varsling og om arbeidet med internkontroll. Ordfører og rådmann 

besvarer også spørsmål utvalget har i forhold til saker som er til behandling. 

Deltakelsen fra ordfører og rådmann gjør at utvalget er godt orientert om den 

løpende virksomhet i kommunen. 

 

I februar fikk kontrollutvalget en orientering om kjøp av advokattjenester, og 

innstilte på at det skulle utlyses konkurranse om anskaffelse av advokattjenester. 

Dette ble fulgt opp i desembermøtet, hvor kommunen om kort tid vil inngå avtaler 

med ulike firmaer og leveranse av advokattjenester. 

 

Kontrollutvalget har behandlet en sak om fordelingen av kostnader og hjemler for 

fastsetting av kommunal avgift for tømming av septik. Kommunen tok etter dette ut 

vannområdekontigenten av selvkostområde.  Revisjonen har forsøkt å avklare  

hvem som skal bære kostnaden  til forundersøkelser på fornminneregistrering. 

Spørsmålet er nå sendt til kommunal og moderniseringsdepartementet. 

 

Kontrollutvalget har også behandlet en sak om næringsfondet og bruk av midler. 

Utvalget oppfordret rådmannen til å klargjøre skillet mellom frie fondsmidler og 

bundne midler og å sørge for at næringsfondets vedtekter endres i tråd med 

reglementet for kommunestyret. 

 

Kontrollutvalget besøkte Esval Miljøpark i september, og fikk en orientering om 

selskapet fra styreleder og daglig leder. Utvalget hadde bedt om og fikk en særskilt 

orientering om styrets vurderinger og det rettslige grunnlaget for styrets beslutning 

om å opprette et aksjeselskap som skal gå inn på nærliggende områder.  

 

3.1.2 Forsvarlig revisjonsordning. 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, jfr. 

kontrollutvalgsforskriftens § 4. Nes kommune benytter Romerike Revisjon IKS som 

leverandør av revisjonstjenester. 

 

Kontrollutvalget mener at det er en forsvarlig revisjonsordning. 

 

Øvrige forhold vedrørende revisjonen vil bli omtalt i pkt. 3.5. 

 

 

3.2 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en 

betryggende måte, jfr. kontrollutvalgsforskriftens § 6. Det vil si at revisjonsarbeidet 

foregår i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk. 
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Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av 

kommunestyret.  Kopi av uttalelsen skal vær formannskapet i hende før det avgir 

innstilling til kommunestyret. 

 

Kommunens og Esval Miljøparks årsregnskaper ble behandlet i utvalget den 5. mai 

2014. Rådmann, økonomisjef og fagleder regnskap var til stede for å svare på 

spørsmål. For Esval miljøpark stilte daglig leder. Leder regnskapsrevisjon orienterte 

om revisjonsarbeidet og om revisors beretning. Revisors beretning var avlagt uten 

forbehold. 

 

Kontrollutvalgets uttalelse ble oversendt kommunen den 5. mai 2014. 
 

 

3.3 Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet blir gjenstand for 

forvaltningsrevisjon. 

 

Kontrollutvalget bestilte et forvaltningsrevisjonsprosjekt innen institusjonstjenesten 

som skal legges frem i marsmøtet 2015. Prosjektet vil blant annet se på om 

kommunen følger en tilfredsstillende praksis når det gjelder regnskapsføring og 

rapportering av styringsindikatorer på institusjonstjenesten, om kommunens praksis 

med tildeling av institusjonsplasser er i tråd med anerkjente prinsipper på området 

og om kommunen har tilstrekkelig internkontroll ved tildeling av institusjonsplasser.  

 

I september fulgte utvalget opp forvaltningsrevisjon på sykefravær. Mange av 

avvikene er nå lukket. Utvalget besluttet å følge videre opp hvordan 

kommunikasjonslinjene fungerer og hvordan delegasjon av personalansvar er 

implementert, og kommer tilbake til saken høsten 2015.  

 

3.4 Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 

interesser i selskapet m.m. 

 

I forbindelse med behandlingen av selskapskontroll av ØRU/ØRIK ønsket 

kontrollutvalget en dialog med ordfører som er kommunens representant i ØRU. 

Rapporten pekte blant annet på at regnskapet ikke avlegges i tide og stilte spørsmål 

ved om det er hensiktsmessig at ØRIK er organisert som en del av ØRU. 

Kontrollutvalget vil følge opp saken og innkalle ordføreren til et møte i 2015. 

 

 

I mars behandlet utvalget rapport fra eierskapskontroll i Romerike krisesenter IKS.  

Rapporten ble behandlet i kommunestyret 22.april 2014. 

 

Fra 1. juni 2014 er Romerike Revisjon IKS ansvarlig for gjennomføring av 

selskapskontroll for alle eierkommunene. Det var derfor behov for en ny plan for 

selskapskontroll som var felles for alle kommunene. Planen var utarbeidet av 

revisjonen og inneholder planlagte selskapskontroller til og med 2016. Den ble 



 

 

Kontrollutvalget i Nes kommune 

 

 

______________________________________________________________________________ 

Årsrapport 2014      

      

 6 

 

vedtatt i kontrollutvalget i november. For Nes betyr planen kontroll i Øvre Romerike 

brann og redning IKS. 

 

Planen er oversendt kommunestyret som referatsak. 

 
 

3.5 Tilsyn med revisjonen 
I tillegg til å påse at man har en forsvarlig revisjonsordning og at årsregnskapet blir 

revidert på en betryggende måte skal kontrollutvalget holde seg løpende orientert 

om revisjonsarbeidet. 

 

I februar fortok utvalget en fullstendig gjennomgang av sitt påseansvar overfor 

revisjonen ut i fra veileder utgitt av Norges Kommunerevisorforbund. 

 

Oppdragsansvarlig revisor (både for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon) la 

fram uavhengighetserklæring for Nes kommunes regnskap i septembermøtet. 

 

Kontrollutvalget fikk en orientering om overordnet revisjonsstrategi og plan for 

regnskapsrevisjonen 2014 i møtet i desember. 

 

Revisjonen rapporterer dessuten muntlig om revisjonsarbeidet i hvert møte. 

 

3.6 Budsjettbehandling 
Kontrollutvalget utarbeider forsalg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 

kommunen. 

 

Dette behandlet utvalget i september. For 2015 har forslaget har en ramme på  

kr 2 196 000,-. Forslaget skal følge formannskapets innstilling til kommunens 

budsjett ved kommunestyrebehandlingen. 

 

Kontrollutvalgets forslag gjelder utvalgets egen virksomhet, sekretærfunksjonen og 

revisjonen. 

 

Kontrollutvalgets egen virksomhet 

Dette omfatter følgende poster: Møtegodtgjørelse, arbeidsgiveravgift, tidsskrifter, 

reisegodtgjørelse, møteutgifter og kurs/opplæring. 

 

Sekretærfunksjonen 

Sekretariatet påser at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig 

utredet og at utvalgets vedtak blir fulgt opp. 

 

Revisjonen 

Revisjonen utfører revisjon av kommuneregnskap, regnskapsbekreftelser samt 

andre tilhørende tilleggsoppgaver. Det utføres også forvaltningsrevisjon, 

selskapskontroll og andre undersøkelser etter bestilling fra kontrollutvalget. 
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3.7 Kontrollutvalgets rapportering 
Rapporter fra forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller oversendes 

kommunestyret etter hvert som de foreligger. 

 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 ble behandlet i utvalget 4. februar 2014 og i 

kommunestyret 11. mars. Årsplan for 2015 ble behandlet i utvalget 16. desember 

2014 og er oversendt kommunestyret for behandling. 

 

3.8 Øvrige aktiviteter 
Kontrollutvalget var representert på kontrollutvalgskonferansen som var i februar 

2014. 

 

Kontrollutvalget i Nes har tatt initiativ til et samarbeidsforum for kontrollutvalgene 

på Romerike. I et slikt samarbeid kan det gjennomføres felles faglige samlinger med 

temaer som har relevans for kontrollutvalgenes arbeid. Samarbeidet kan også 

inneholde erfaringsutveksling og diskusjon av problemstillinger knyttet til 

kontrollutvalgsarbeid. Sekretariatet vil kalle inn til det første møtet i løpet av våren 

2015. 

 

4 SEKRETÆRFUNKSJON 
Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Nes kommune har i 2014 blitt ivaretatt av 

Rokus IKS.   

 

Tidsbruk 
Kontrollutvalgets sekretariat har fram til 31.12.14 brukt 188 timer i kontrollutvalget 

i Nes kommune.  Fordelingen på oppgaver ser slik ut: 

 
Oppgaver 2013 

Saksbehandling 155 

Møter kontr.utv. 33 

 188 

  

Under saksbehandling ligger all saksforberedelse, herunder årsplan og årsrapport. 

Det er videre utsendelse av møteinnkallinger, referater og vedtak til videre 

behandling, samt oppfølging av vedtak. I tillegg kommer den praktiske 

tilrettelegging av møter. 

 

 

5 Avsluttende kommentarer 
Kontrollutvalgets oppgave er å ivareta kontroll- og tilsynsfunksjonen i kommunen på 

vegne av kommunestyret, med støtte og hjelp fra sekretariat og revisjon. Utvalget 

er godt fornøyd med de tjenestene sekretariatet og revisjonen har levert. 

 

Dialogen med ordfører og rådmann oppleves som svært god. 
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Årnes 3.2 2015,  

 

Lars Erik Nygård 

leder kontrollutvalget 

 

 

 Mona Moengen 

Sekretariatsleder  
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VEDLEGG  
 

SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET I 2014 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

4.2.14 1/2014 Anskaffelse av 
advokattjenester. 

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med 

følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp 

anbefalingene i forvaltningsrevisjon om oppfølging av 

innkjøp fra 2009, herunder påse at det utlyses 

konkurranse om anskaffelse av advokattjenester. 

Kontrollutvalget følger opp innen utgangen av 2014. 
 

Særutskrift 

sendt 

10.2.14 

 Kommunest

yret 11.3.14 

Sak 14/19 

  

 2/2014 Kommunens rutiner 
for behandling av 
tips/varsling. 

Kontrollutvalget tar informasjon om varslingsrutiner i Nes 

kommune til foreløpig etterretning. Rådmannens forslag til 

varslingsrutiner legges frem for kontrollutvalget før 

kommunestyrets behandling. 

Særutskrift 

sendt 

10.2.14 

 KU og adm 

utvalg 3.6 

  

 3/2014 Næringsfondet og 
bruk av midler. 

Kontrollutvalget oppfordrer rådmannen til å klargjøre skillet 

mellom frie fondsmidler og bundne midler som må følge 

standardvedtektene for næringsfond. 

Videre oppfordrer utvalget rådmannen til å sørge for at 

næringsfondets vedtekter endres i tråd med reglementet for 

kommunestyret, og at vedtektene sendes Fylkesmannen for 

godkjenning. 

Kontrollutvalget minner rådmann om at bruken av fondet skal 

rapporteres årlig og ber om fremleggelse i årsregnskapet for 

2013. 

Særutskrift 

sendt 

10.2.14 

    

 4/2014 Kontrollutvalgets 
årsrapport 2013 

1. Kontrollutvalget årsrapport for 2013 vedtas med de 

endringer som fremkom i møtet. 

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til 

vedtak: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 

2013 til orientering. 

Særutskrift 

sendt 

10.2.14 

 Kommunest

yret 11.3.14 

Sak 14/18 

  

 5/2014 Selskapskontroll 
ØRU/ØRIK.  

Kontrollutvalget ønsker en dialog med Nes kommunes 

representant i styret i ØRU i neste møte. 

Særutskrift 

og 

innkalling 

sendt 

10.2.14. 

 Saken utsatt 

til aprilmøte 

da ordfører 

var 

forhindret 

  

 6/2014 Kontrollutvalgets 
påseansvar for 
regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon. 

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som går frem av  

1. Vurdering av regnskapsrevisjon pr. 31.12.13.    

2. Vurdering av forvaltningsrevisjon pr. 31.12.13. 
 

     

 7/2014 Rapportering fra Østre 
Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning.  
 

     

 8/2014 Referater, 
orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering. 
 

     

 9/2014 Eventuelt. Ingen vedtak. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

4.3.2014 10/2014 Selskapskontroll 
Krisesenteret. 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den 

til kommunestyret med følgende innstilling:  
 Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber: 

Representantskapet følger opp de svakheter som 

revisjonen påpeker i selskapet. 
 Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp saken 

primo 2015. 

Særutskrift 

sendt 5.3.14 

 Kommunest

yret 22.4.14 

Sak 14/34 

  

 11/2014 Fordelingen av 
kostnader og hjemler 
for fastsetting av 
kommunal avgift for 
tømming av septik. 

Graving skal ikke inngå i spetiktankavgiften. Kontrollutvalget 

tar til etterretning at vannområdekontigenten er tatt ut av 

selskostområde.  Revisjonen og kommunen avklarer hvem som 

skal bære kostnaden (fylkeskommunen, kommunen eller 

septiktankeierne) til forundersøkelser på fornminneregistrering. 

Særutskrift 

sendt 5.3.14 
 21.10. RRi 

kontakter 

KMD 

ettersom 

Fylkesmann

en ikke 

svarer 

Følges 

opp i 

2015 

 12/2014 Prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonspr
osjekt innen 
institusjonstjenesten, 
samhandlingsreforme
n og enkeltvedtak. 

1. Kontrollutvalget vedtar forvaltningsrevisjonsprosjekt 

innen institusjonstjenesten, samhandlingsreformen og 

enkeltvedtak med de innspill som fremkom i møtet. 

2. Prosjektet har følgende problemstillinger: 
a. I hvilken grad har Nes kommunes tildeling av plasser 

ved Nes sykehjem endret seg fra 2011 til 2013? 
b. I hvilken grad har samhandlingsreformen påvirket 

tjenestetilbudet til kommunens innbyggere? 

3. Prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på 500 

timer, og endelig prosjektrapport legges frem innen 

utgangen av 2014.  

 

Særutskrift 

sendt 5.3.14 
 Senere 

utsatt 

Rapport 

avleveres 

mars 2015 

se sak 38/14 

  

 13/2014 Vurdering av 
prioriteringer og 
fremdriftsplan i Plan 
for selskapskontroll 
2013 – 2015. 

1. Kontrollutvalget vedtar revidert plan for selskapskontroll for 

Nes kommune for perioden 2013-2015 med de endringer 

som fremkom i møtet. 

2. Planen sendes kommunestyret som en referatsak. 

Særutskrift 

sendt 5.3.14 

KS 22.4.14 

sak 14/24 

 

   

 14/2014 Endringer i møteplan 
2014. 

Kontrollutvalget vedtok følgende endringer i møteplanen:     

 9. april 

 3. september 

 21. oktober 

     

 15/2014 Rapportering fra Østre 
Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning.  

 

     

 16/2014 Referater, 
orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering. 

 

     

 17/2014 Eventuelt. Ingen vedtak.      

5.5.14 18/2014 Referater, 
orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering. 

 

     

 19/2014 Dialog med Nes 
kommunes 
representant i ØRU. 

1. Kontrollutvalget tar rapporten om selskapskontroll i ØRU og 

ØRIK til orientering og anbefaler at kommunestyret følger 

opp revisjonens anbefalinger. Kontrollutvalget ser positivt på 

at det legges frem en eiermelding i nær fremtid. 

Særutskrift 

sendt 5.5.14 

KS 

20.5 

Sak 14/52 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til 

vedtak:  

 Kommunestyret tar rapporten om selskapskontroll i 

ØRU og ØRIK til orientering og ber rådmannen følge 

opp revisjonens anbefalinger. 

 Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra 

kommunens representant i styret hvordan rapporten 

er fulgt opp i 2015. 
 20/2014 Årsregnskap og 

årsmelding Nes 
kommune 2013. 

Forslag til uttalelse til Nes årsregnskap for 2013 vedtas med de 

endringer som fremkom i møtet, og oversendes kommunestyret. 

Særutskrift 

sendt 5.5.14 

KS 

20.5 

14/48  

   

 21/2014 Årsregnskap Esval 
miljøpark 2013. 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2013 

– Esval Miljøpark KF vedtas, med de endringer som fremkom i 

møtet, og oversendes kommunestyret med kopi til foretakets 

styre.  

Særutskrift 

sendt 5.5.14 

KS 

20.5 

14/46 

   

 22/2014 Rapportering fra Østre 
Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning.  

 

     

3.6.2014 23/2014 Eventuelt. Ingen vedtak.      

 24/2014 Referater, 
orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering. 

 

     

 25/2014 Orientering om 
fremdrift i 
kommunestyresak 
13/36. 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

 

     

 26/2014 Rutiner for varsling av 
kritikkverdige forhold. 

Kontrollutvalgets vurdering er at forslag til varslingsrutiner er 

godt, og tar forslaget til etterretning. Utvalget vil påpeke 

betydningen av at rutinene kommuniseres på en god måte til 

innbyggere og ansatte.  

Særutskrift 

sendt 

rådmannen 

4.6.14 

    

 27/2014 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsra
pport – 
Budsjettprosessen i 
Nes kommune. 

1. Kontrollutvalget har merket seg med tilfredshet at alle 

avvik bortsett fra ett nå er lukket.  

2. Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med 

følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret er tilfreds med at alle avvik 

bortsett fra ett (punkt d) nå er lukket.  

 Kommunestyret ber rådmannen om å oppdatere 

økonomireglementet i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vurdere om det kan være 

hensiktsmessig at kommunestyret fastsetter 

økonomiske prinsipper. 

Særutskrift 

sendt 

rådmannen 

4.6.14 

KS 16.9.14 

Sak 14/71 

   

 28/2014 Oppsummeringsbrev 
regnskap 2013 – Nes 
kommune. 

1. Kontrollutvalgets tar oppsummeringsbrevet for 2013 for 

Nes kommune og rådmannens svar til orientering. 

2. Kontrollutvalget vil følge opp om forholdene som er 

omtalt i oppsummeringsbrevet er brakt i orden ved neste 

regnskapsavslutning.  

     

 29/2014 Oppsummeringsbrev 1. Kontrollutvalget er ikke tilfreds med kvaliteten på det Særutskrift     
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

regnskap 2013 – 
Esval miljøpark. 

arbeid som er gjort med årsberetning og årsregnskap for 

2013. 

2. Kontrollutvalgets tar oppsummeringsbrevet for 2013 for 

Esval miljøpark og daglig leders svar til orientering. 

3. Kontrollutvalget vil følge opp om forholdene som er 

omtalt i oppsummeringsbrevet er brakt i orden ved neste 

regnskapsavslutning.  

sendt Esval 

4.6.14 

 30/2014 Rapportering fra Østre 
Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning.  

 

     

 31/2014 Orientering om 
Romerike Revisjon 

Saken ble utsatt til neste møte.      

 32/2014 Eventuelt. Kontrollutvalget er gjort kjent med at styret i Esval Miljøpark 

har vedtatt å opprette et aksjeselskap som skal gå inn på 

nærliggende virksomhet. Utvalget ønsker å få en redegjørelse for 

styrets vurderinger og rettslig grunnlag for beslutningen. 

Styreleder innkalles til neste møte. Sekretariatet vil i tillegg 

legge frem en vurdering av styret i Esval Miljøpark KFs 

beslutningsmyndighet ut fra loven og selskapets vedtekter.   

Særutskrift 

sendt Esval 

4.6.14 

    

3.9.14 33/2014 Orientering om Esval 
Miljøpark KF 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning.      

 34/2014 Referater, 
orienteringer og 
diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 

 

     

 35/2014 Budsjett for kontroll og 
tilsyn 2015. 

1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og 
tilsynsordningen for Nes kommune vedtas og oversendes 
kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for 
2015. 
 

 

Poster 

Budsjett 

2015 

Kontrollutvalget Møtegodtgjørelse 50 000 

 Arbeidsgiveravgift 7 000 

 Møteutgifter/servering 4 000 

 Kurs/opplæring 25 000 

 Reisegodtgjørelse 5 000 

 Abonnementer/medlemsk

ap  

2 000 

 Kjøp av tjenester 50 000 

 Sum 143 000 

Sekretariatet Ramme for virksomheten      202 000 

Revisjonen Ramme for virksomheten   1 851 000 

Kontroll og tilsyn   2 196 000   

 
2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret 

vedrørende budsjettet for Nes kommune 2015. 
3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med 

Særutskrift 

sendt 4.9.14 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

spesifisering av bevilgede beløp for kontroll- og 
tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget til orientering. 

 36/2014 Eierskapskontroll – 
Digitale Gardermoen 
IKS (DGI). 

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den 

til kommunestyret med følgende innstilling:  

 Kommunestyret ber rådmann fremme en sak om de 

endringer i selskapsavtalen som representantskapet har 

vedtatt. 

Særutskrift 

sendt 4.9.14 

   

 37/2014 Orientering om 
Romerike Revisjon – 
utsatt fra forrige møte. 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

 

     

 38/2014 Endret prosjektplan 
forvaltningsrevisjonspr
osjekt 
institusjonstjenesten. 

1. Kontrollutvalget vedtar den reviderte prosjektplanen for 

forvaltningsrevisjonsprosjekt innen institusjonstjenesten, 

samhandlingsreformen og enkeltvedtak  

2. Prosjektet har følgende problemstillinger: 
a) Følger kommunen retningslinjene og har de en 

tilfredsstillende praksis på regnskapsføring og 
rapportering av styringsindikatorer på 
institusjonstjenesten. 

b) Er kommunens praksis med tildeling av 
institusjonsplasser i tråd med anerkjente prinsipper på 
området og innenfor lovens rammer? 

c) Har kommunen tilstrekkelig internkontroll i sin praksis på 
tildeling av institusjonsplasser. 

3. Prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på 200 - 300 

timer, og endelig prosjektrapport legges frem i mars 2015. 

Særutskrift 

sendt 4.9.14 

    

 39/2014 Revisors 
uavhengighetserklæri
ng. 

Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger tas til orientering. 

 

     

 40/2014 Rapportering fra 
Romerike revisjon. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning. 

 

     

 41/2014 Eventuelt. Kontrollutvalget ber sekretariatet å utarbeide et forslag til 

møteplass for kontrollutvalgene på Romerike som drøftes i de 

respektive kontrollutvalgene. 

Oversendt 

kontrollutva

lgene på 

Romerike  

    

21.10.14 42/2014 Referater, 
orienteringer og 
diskusjoner. 

Møtet 12. november avlyses. Møtet 2.12 flyttes til 16.12.   

De øvrige sakene tas til orientering. 

     

 43/2014 Orientering om 
arbeidet med 
internkontroll. 

Kontrollutvalget tar informasjonen til foreløpig orientering, og 

kommer tilbake til saken høsten 2015.  

     

 44/2014 Oppfølging 
forvaltningsrevisjon 
sykefravær. 

Kontrollutvalget er tilfreds med arbeidet som er satt i gang for å 

følge opp forvaltnings-revisjonen på sykefravær i Nes 

kommune. Sluttrapporten oversendes kommunestyret med 

følgende forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret tar tilbakemelding om oppfølging av 

forvaltningsrevisjon på sykefravær til foreløpig 
orientering.  

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp hvordan 

Særutskrift 

sendt 

29.10.14 

KS  

11.11.14 

Sak 14/112 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

kommunikasjonslinjene fungerer og hvordan delegasjon 
av personalansvar er implementert høsten 2015. 

 45/2014 Revidert plan for 
selskapskontroll for 
kommunene på 
Romerike. 

1. Kontrollutvalget vedtar plan for selskapskontroll for 

kommunene på Romerike. 

2. Planen sendes kommunestyret som en referatsak. 

Særutskrift 

sendt 

29.10.14 

KS  

11.11.14 

Sak 14/95 

   

 46/2014 Rapportering fra 
Romerike revisjon. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning.      

 47/2014 Eventuelt. Ingen saker.      

 48/2014 Referater, 
orienteringer og 
diskusjoner. 

Sakene tas til orientering.      

16.12.14 49/2014 Orientering fra 
ordfører. 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 
 

     

 50/2014 Anskaffelse av 
advokattjenester. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 51/2014 Møteplass for 
kontrollutvalgene på 
Romerike. 

Sekretariatet tar med forslagene som fremkom i den videre 
planleggingen, og kaller inn til det første møtet i løpet av våren 2015. 

     

 52/2014 Årsplan 2015. 1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2015. 
2. Årsplanen sendes kommunestyret med følgende forslag til 

vedtak: 
 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2015 til 

orientering. 
 

     

 53/2014 Overordnet 
regnskapsstrategi 
2014. 

Kontrollutvalget tar orientering om overordnet revisjonsstrategi for 
regnskapsrevisjon 2014 og revisjonsplan for Nes kommune til 
orientering. 

     

 54/2014 Rapportering fra 
Romerike revisjon. 

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 
 

     

 55/2014 Eventuelt. Ingen saker.      
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Sak nr. Sak Møtedato 

4/2015 Revisjonen orienterer 03.02.14 

 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
 

Saksopplysninger 
Denne saken er satt opp i tilfelle revisjonen har noe å orientere om ut over de sakene som står 

på sakslista. 

 
Forslag til vedtak 
 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
 

Kontrollutvalgets vedtak 
 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

5/2015 Saker til oppfølging 03.02.14 

 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
Saker til oppfølging 

 

Saksopplysninger 
 
Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering 

 
Kontrollutvalgets behandling 
 
 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
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SAKER TIL OPPFØLGING/BEHANDLING I KONTROLLUTVALGET I 2015 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

4/3-2014 11/2014 Fordelingen av kostnader og 

hjemler for fastsetting av 

kommunal avgift for 

tømming av septik. 

Graving skal ikke inngå i 

spetiktankavgiften. Kontrollutvalget tar til 

etterretning at vannområdekontigenten er 

tatt ut av selskostområde.  Revisjonen og 

kommunen avklarer hvem som skal bære 

kostnaden (fylkeskommunen, kommunen 

eller septiktankeierne) til forundersøkelser 

på fornminneregistrering. 

Særutskrift 

sendt 5.3.14 

21.10. RRi 

kontakter 

KMD 

ettersom 

Fylkesmannen 

ikke svarer 

3/9-2014 36/2014 Eierskapskontroll – Digitale 

Gardermoen IKS (DGI). 

Kontrollutvalget tar rapporten til 

etterretning og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling:

 Kommunestyret ber rådmann

fremme en sak om de endringer i

selskapsavtalen som

representantskapet har vedtatt.

Særutskrift 

sendt 4.9.14 

16/12-

2014 

51/2014 Møteplass for 

kontrollutvalgene på 

Romerike. 

Sekretariatet tar med forslagene som 

fremkom i den videre planleggingen, og 

kaller inn til det første møtet i løpet av 

våren 2015. 

16/12-

2014 

52/2014 Årsplan for kontrollutvalget 

2015. 

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte

årsplanen for 2015.

2. Årsplanen sendes kommunestyret med

følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar

kontrollutvalgets årsplan for

2015 til orientering.

Vedlegg til sak 5/2015
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Sak nr. Sak Møtedato 

6/2015 Eventuelt 03.02.14 

 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
 

Saksopplysninger 
 
Forslag til vedtak 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


