
 

 

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 Mandag 4. mai 2015, kl. 08.00 

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 14/2015 

 
SAKSLISTE 
 
Sak nr. Sak Ca tid for 

behandling 

13/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner 08.00 

14/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2014 08.05 

15/2015 Revisjonsbrev 1 – Årsregnskapet 2014 09.00 

16/2015 Evaluering av kommunikasjon mellom administrasjon og politiske organer 09.20 

17/2015 Orientering ved revisjonen 09.50 

18/2015 Eventuelt 10.00 

 
 
 
 
 
 
Lars Erik Aas Nygård (sign.) 
kontrollutvalgets leder 

 
 
 
 
 
Lørenskog, den 27. april 2015 
 
 

 Kjell Nordengen 
sekretær for kontrollutvalget  

 

 

 

 

 



 

 

Kontrollutvalget i Nes kommune 

 

 

Sak nr. Sak Møtedato 

13/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 04.05.15 

 

 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal for kontrollutvalget 

2. Oversikt over saker til behandling 

3. Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

2 03.02.1015 03.02.2015 x Nes kommune Særutskrift sak 3/2015 Kontrollutvalgets 

årsrapport for 2014 418.5.5

3 18.02.2015 15.02.2015 x Skatt Øst Kontrollrapport 2014 vedrørende 

skatteoppkreverfunksjonen for Nes kommune

418.5.1/41

8.2.2

4 02.03.2015 02.03.2015 x Ordfører Oddmar Blekkerud Oppfølging av selskapskontroll i ØRU/ØRIK 418.2.2

5 02.03.2015 02.03.2015 x Borghild Soløst Selskapskontroll i Romerike krisesenter IKS 418.2.2

6 03.03.2015 03.03.2015 x Borghild Soløst Svar på j.nr. 5 418.2.2

7 03.03.2015 03.03.2015 x Ordfører Oddmar Blekkerud Oppfølging av selskapskontroll i Romerike 

krisesenter

418.2.2

8 03.03.2015 02.03.2015 x Nes kommune Saksprotokoll kommunestyresak 15/3 Årsplan for 

kontrollutvalget 2015

418.1.4

9 08.04.2015 08.04.2015 x Olav Rønold Hjemler for, og fordeling av kostnader ved 

fastsetting av kommunal avgift for tømming av 

septik

418.2.2

10 17.04.2015 17.04.2015 x Rådmann Kontrollutvalgets møte 4. mai 2015 418.2.2

11 17.04.2015 17.04.2015 x Jonny Eriksen Kontrollutvalgets behandling av årsregnskap 2014 

for Esval

418.2.2

12 17.04.2015 17.04.2015 x Nes kommune Årsregnskap og årsmelding 2014 418.5.1

13 24.04.2015 24.04.2015 x Romerike revisjon Revisors beretning 418.7.3

14 24.04.2015 24.04.2015 x Romerike revisjon Revisjonsbrev 1 - Årsregnskapet 2014 418.7.2

15 24.04.2015 24.04.2015 x Esvald Miljøpark Nes KF Årsmelding og åreregnskap 2014 418.5.1

Postliste 2015 for Kontrollutvalget i Nes

Vedlegg 1 til sak 13/2015



Kontrollutvalget i Nes kommune 

Mars 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  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  Forvaltningsrevisjon institusjonstjenesten

 Rådmannens internkontroll (andre områder enn helse)

 Oppdatering av økonomireglement, økonomiske prinsipper

 Oppfølging av selskapskontrollen i Romerike krisesenter IKS

 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.

Vedlegg 2 til sak 13/2015



 

 

Kontrollutvalget i Nes kommune                  
 

 

Møte Saker 

 Rapportering fra revisjonen.  

26. november  Referater, orienteringer og diskusjoner. 

 Rapportering fra revisjonen 

 Årsplan 2016 

2016  

 

Prioritering av forvaltningsrevisjoner 

1. Institusjonstjenesten 
2. Spesialpedagogisk hjelp/spesialpedagogisk undervisning i barnehage/skole 
3. Styrings- og kontrollsystem 
4. Enkeltvedtak 
 

 

 



KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nes 2015 1 

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 

DGI vil bli 

vertskommunesamarbeid. 

Det er derfor lite aktuelt 

å behandle endringer i 

selskapsavtalen for 

IKS’et. 



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. 

Invitasjon sendt fra 

sekretariatet 9/3-2015 



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

Kommunestyret 10/2-

2015, sak PS 15/3 



Vedlegg 3 til sak 13/2015



______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nes 2015              2 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

2015 til orientering. 

        

3/2-

2015 

1/2015 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Saken tas til orientering. 

 

     

3/2-

2015 

2/2015 Rådmann orienterer Saken tas til orientering.      

3/2-

2015 

3/2015 Kontrollutvalgets 

årsrapport for 2014 

Forslag til årsrapport, med de endringer 

som fremkom i møtet, vedtas som 

kontrollutvalgets årsrapport for 2014 

og oversendes kommunestyret med 

følgende innstilling: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets 

årsrapport for 2014 til orientering. 

Særutskrift 

sendt 3/2-

2015 

   

3/2-

2015 

4/2015 Revisjonen orienterer Revisjonens orientering tas til 

etterretning. 

     

3/2-

2015 

5/2015 Saker til oppfølging Saken tas til orientering      

3/2-

2015 

6/2015 Eventuelt (Ingen saker)      

24/3-

2015 

7/2015 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Saken tas til orientering. 

 

     

24/3-

2015 

8/2015 Oppfølging av 

selskapskontroller 

Ordførers orientering tas til 

etterretning. 

     

24/3-

2015 

9/2015 Sak for drøfting i utvalget Kontrollutvalget vil gjøre en 

anbefaling til kommunestyret om at 

problemstillingene tas opp til 

evaluering og utformingen av 

henstillingen vil skje i neste 

kontrollutvalgsmøte. 

    

24/3- 10/2015 Orientering ved Saken tas til orientering.      



______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nes 2015              3 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

2015 revisjonen  

24/3-

2015 

11/2015 Saker til oppfølging Oppfølging av eierskapskontroll i 

Romerike krisesenter settes opp som 

sak i juni. For øvrig tas saken til 

orientering. 

    

24/3-

2015 

12/2015 Eventuelt Saken tas til orientering. 

 

     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



 

 

Kontrollutvalget i Nes kommune 

 

 

Sak nr. Sak Møtedato 

14/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 

2014 

04.05.15 

 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
1. Regnskap 2014 (sendt medlemmene tidligere) 

2. Årsmelding 2014 (sendt medlemmene tidligere) 

3. Revisors beretning for årsregnskapet 2014 

4. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse 

 

Saksopplysninger 
Kommunen skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. Årsregnskapet 

skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og anvendelsen av midlene. 

Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet, og 

årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret.  

 

Årsberetningen avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. I kommunens 

årsberetning skal det blant annet redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges 

iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten.  

  

Revisor skal avgi revisjonsberetning etter at årsregnskapet er avlagt og senest 15. april. I 

revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om følgende forhold: 

1. om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov, forskrifter og god kommunal 

regnskapsskikk, 

2. om de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med 

budsjettvedtak, og om beløpene i den revisjonspliktiges årsregnskap stemmer med 

regulert budsjett, 

3. om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet er konsistens med årsregnskapet, 

og om forslag til anvendelse av regnskapsmessig overskudd eller dekning av 

regnskapsmessig underskudd, er i samsvar med lov og forskrifter,   

4. om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 

oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.  

  

Revisor har avlagt sin beretning den 15.april 2015. Revisjonsberetningen er avgitt uten 

presiseringer og forbehold.  

 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 

uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget bestemmer selv 

hvilke forhold som skal tas med i uttalelsen. Uttalelsen avgis til kommunestyret. Kopi av 

uttalelsen skal være formannskapet i hende før dette organet avgir innstilling om 

årsregnskapet til kommunestyret.  

 

 



 

 

Kontrollutvalget i Nes kommune 

 

 

Administrasjonen vil redegjøre for regnskapet i møtet, og svare på kontrollutvalgets spørsmål. 

Revisjonen vil redegjøre for revisjonsberetningen og gi en presentasjon fra arbeidet med 

regnskapet.  

 

Vedlagt følger forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet, vedlegg 3.   

 
Forslag til vedtak 
Forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Nes kommunes årsregnskap 

2014, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.  

 
Kontrollutvalgets behandling 
 
 

Kontrollutvalgets vedtak 
 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 3 til sak 14/2015





Kontrollutvalget i Nes kommune 

Til 

Kommunestyret i Nes kommune 

Kontrollutvalgets uttalelse til Nes kommunes årsregnskap for 2014 

I henhold til forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004 § 7 skal kontrollutvalget etter 

fremleggelse av revisjonsberetning fra revisor, avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas 

av kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan 

tas hensyn til den før dette organet avgir sin innstilling om årsregnskapet.   

Kontrollutvalget har i sitt møte 4. mai behandlet Nes kommunes årsregnskap for 2014. 

Følgende dokumenter danner grunnlaget for vår uttalelse:  

 Regnskap 2014

 Årsmelding 2014

 Revisors beretning

 Revisjonsbrev 1 – Årsregnskapet 2014

I tillegg har administrasjonen gitt kontrollutvalget muntlig informasjon. 

Kontrollutvalget konstaterer at Nes kommunes driftsregnskap viser et regnskapsmessig 

resultat på kr 0,-. Netto driftsresultat var på kr 6 471 474 og utgjør 0,5 % av driftsinntektene. 

Dette er vesentlig lavere enn Fylkesmannens anbefaling som er minimum 3%, og at det over 

tid bør ligge mellom 3 og 5%. 

I følge kommunelovens § 48 nr. 5 skal det i årsberetningen redegjøres for tiltak som er 

iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk 

standard i virksomheten. Det er redegjort for dette i beretningen. 

Revisors beretning er avlagt uten presiseringer eller forbehold. 

Kontrollutvalget har mottatt revisjonsbrev 1 – Årsregnskapet 2014. I dette er det påpekt to 

forhold. Det ene gjelder årsregnskapet 2014 og det andre gjelder budsjett 2014. 

Ved avleggelse av årsregnskapet er det mangelfull dokumentasjon og avstemming av 

balanseposter.  

Når det gjelder budsjettet er det formelle krav som går på fremstilling og at driftsbudsjettet 

ikke er satt opp i balanse. Det er budsjettert med et mindreforbruk på 15 mill. kr. Dette skulle 

ha vært disponert av kommunestyret i budsjettåret. 

Vedlegg 4 til sak 14/2015



 

 

Kontrollutvalget i Nes kommune 

 

 

De forhold som er påpekt i revisjonsbrev 1 er av en slik karakter at de ikke har hatt 

innvirkning på konklusjonene i revisors beretning for årsregnskapet 2014. Kontrollutvalget vil 

følge opp de påpekninger som er gjort i revisjonsbrevet. 

 

Kontrollutvalget har ingen ytterligere bemerkninger til årsregnskapet 2014 for Nes kommune. 

 

 

Årnes, den 4. mai 2015 

 

 

 

Lars Erik Nygård 

leder 

 

 

 

 

Kopi: Formannskapet 

 

 



 

 

Kontrollutvalget i Nes kommune 

 

 

Sak nr. Sak Møtedato 

15/2015 Revisjonsbrev 1 – Årsregnskapet 2014 04.05.15 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
Revisjonsbrev 1 – Årsregnskapet 2014 

 

Saksopplysninger 
I revisjonsforskriftens § 4 er det oppgitt flere forhold som revisor plikter å påpeke skriftlig. 

Ved revisjonen av årsregnskapet er det funnet avvik som faller inn under denne bestemmelse. 

 

Kontrollutvalgsforskriftens § 8 fastslår at kontrollutvalget skal påse at slike påpekninger blir 

fulgt opp. 

 

De forhold som påpekes gjelder årsregnskapet 2014 og budsjett 2014. 

 

Ved avleggelsen av årsregnskapet er det mangelfull dokumentasjon og avstemming av 

balanseposter. Det er ikke foretatt løpende avstemming på lønnsrelaterte balanseposter i løpet 

av 2014 og nødvendige internkontrollrutiner har ikke vært på plass. Manglende avstemminger 

gjennom året har ført til et etterslep, for enkelte poster tilbake til regnskapet 2012. Manglende 

kontroll av refusjoner av fødsels- og sykepenger øker kommunens risiko for tap av midler. 

Det kan også føre til at kommunen ikke får refundert arbeidsgiveravgiften knyttet til 

refunderte fødsels- og sykepenger i rett tid. 

 

Når det gjelder budsjett 2014 er det pekt på formelle kav til fremstilling. Driftsbudsjettet har 

ikke en riktig fremstilling i forhold til krav i forskrift om årsbudsjett. Årsbudsjettet for 

investeringer er ikke helt sammenlignbart med regnskapsskjemaene som ligger i det avlagte 

årsregnskap.  

 

I budsjettet er det budsjettert med et overskudd på 15 mill. kr. Driftsbudsjettet skal settes opp i 

balanse slik at kommunestyret disponerer alle midlene i budsjettåret. 

 
Forslag til vedtak 
 
Kontrollutvalgets behandling 
Kontrollutvalget vil følge opp revisjonsbrev 1 ved å be rådmann om en orientering om 

arbeidet som vil bli gjort i forhold til påpekninger i brevet. 

 

Kontrollutvalgets vedtak 
 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 

 

 



Vedlegg til sak 15/2015





 

 

Kontrollutvalget i Nes kommune 

 

 

 

Sak nr. Sak Møtedato 

16/2015 Evaluering av kommunikasjon mellom administrasjon 

og politiske organer 

04.05.15 

 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
Forslag til henvendelse til kommunestyret 

 

Saksopplysninger 
I møtet den 24. april 2015 drøftet utvalget tilretteleggelse av saker til politisk behandling og 

samspill mellom administrasjon og politikere. Utvalget fattet følgende vedtak: 

«Kontrollutvalget vil gjøre en anbefaling til kommunestyret om at problemstillingene tas opp 

til evaluering og utformingen av henstillingen vil skje i neste kontrollutvalgsmøte.» 

 

Et forslag til henvendelse er vedlagt. 

 
Forslag til vedtak 
Forslag til henvendelse vedtas og oversendes kommunestyret. 

 
Kontrollutvalgets behandling 
 
 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluering av kommunikasjon mellom administrasjon og politiske organer. 

Kommunestyre er det demokratiske organ som skal stå for den reelle styringen av Nes Kommune 

sin virksomhet.  På bakgrunn av uttalelser fra flere politiske hold i mange saker gjennom de siste 3 

år er kontrollutvalget av den oppfatning at man bør se nærmere på hvordan man kan få en tettere 

politisk styring av kommunen.  Det har i forkant av den perioden nåværende kontrollutvalg har 

fungert vært 3 vesentlige endringer i rammebetingelsene for hvordan dette samspillet skal fungere; 

1. en drastisk endring i utvalgsstruktur (gjennomført fra og med høsten 2011),

2. en vesentlig endring i den administrative struktur med en på papiret særdeles flat struktur,

3. en kontinuerlig prosess fra sentrale myndigheter som har stilt økte krav til hva kommunene

skal yte av tjenester.

Når det gjelder punkt 1 og 2, så er det liten parallellitet mellom administrativ- og politisk struktur.  

Fra politisk side har man mistet vesentlige deler av «hånden på rattet» styring og kontroll.  

Saksområdene er blitt for store og omfattende til at «fritidspolitikere» kan gå tilstrekkelig dypt i 

saksområdene uten å brenne seg ut.  Samtidig er det vanskelig for virksomhetsledere å få en 

tilstrekkelig tett dialog med den politiske siden til å kunne operere i godt samsvar med hva det 

politiske flertall ønsker. 

Når det gjelder punkt 3, så må Nes kommune både på politisk og administrativt plan forholde seg til 

de føringer som vedtas sentralt og på en proaktiv måte forholde seg til de rammebetingelser som gis 

og utnytte mulighetene på en aktiv måte.  For å oppnå dette må det arbeides aktivt i dybden for å 

tilpasse seg.  I forbindelse med kommunestrukturprosessen går man nå inn i en tid med ennå mer 

aktivitet på endringer i hvordan kommunen skal fungere i fremtiden som vil kreve ennå mer lokalt 

politisk engasjement og administrasjon i kommunen.  Dette uavhengig av om Nes kommune slår 

seg sammen med andre eller ei. 

Kontrollutvalget anbefaler på bakgrunn av dette at kommunestyret tar opp denne saken opp til 

vurdering og at man har som mål å få på plass et underlagsmateriale slik at det nyvalgte 

kommunestyre kan benytte dette å forholde seg til når utvalg skal velges for ny periode til høsten. 

Vedlegg til sak 16/2015



 

 

Kontrollutvalget i Nes kommune 

 

 

 

Sak nr. Sak Møtedato 

17/2015 Orientering ved revisjonen 04.05.15 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
 

Saksopplysninger 
 
Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 
 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
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