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Sak nr. Sak Møtedato 

32/2014 Referater 09.12.14 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
1. Kontrollutvalgskonferansen 2015. Påmeldingsfrist er 18. desember 2014. 

2. Budsjett- og regnskapsrapport per 3. kvartal 2014. 

 

Saksopplysninger 

 

Forslag til vedtak 
Referatene tas til orientering. 

  

Kontrollutvalgets behandling 

 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Målgruppe
Ledere/medlemmer av kontrollutvalg, 

kontrollutvalgssekretærer, revisorer og andre som er 
interessert i tilsyn og kontroll i kommunesektoren

Hovedtemaer:

Kommunelovutvalget  > 

Kommunereform  > 

Informasjonssikkerhet  >

Evaluering av kontrollutvalg og sekretariater  > 

Korrupsjon  >

Grå økonomi  >

NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

4-5 februar 2015
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

P R O G R A M

Følg konferansen 
på Twitter:
#ku15nkrf

www.twitter.com/nkrf

Vedlegg 1 til sak 32/2014



Onsdag 4. februar
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16.00
  
  17.00

19.30

Møteleder: Daglig leder Ole Kristian Rogndokken, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

Registrering og kaffe/rundstykke / utstilling

Velkommen
u Møteleder Ole Kristian Rogndokken, 
   daglig leder, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

Åpning
u Riksrevisor Per-Kristian Foss

Kommunelovutvalget – statusrapport
u Utvalgsmedlem Nina Neset, daglig leder, Romerike Revisjon IKS

Lunsj / utstilling

Kommunereform – ekspertutvalgets sluttrapport
u Ekspertutvalgets leder Signy Irene Vabo, professor, Høgskolen i Oslo og Akershus

Pause / utstilling

Kommentarer til ekspertutvalgets rapport 
u Dr. polit. Jan Erling Klausen, forsker, Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
u Professor Nils Aarsæther, UiT Norges arktiske universitet

Pause / utstilling

Samspillet mellom fylkesmannens tilsyn og  
kontrollutvalgets tilsynsaktivitet
u Fylkesmann Sigbjørn Johnsen, Fylkesmannen i Hedmark

Pause / utstilling

Null CTRL: Så lett går det galt!
I en prisbelønt artikkelserie har Dagbladets reportere avdekket hvordan sviktende  
datasikkerhet rammer oss hjemme, på jobb og i det offentlige rom. 

u Reportasjeleder Espen Sandli, Dagbladet

Middag

http://www.dagbladet.no/nullctrl/
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Torsdag 5. februar
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u Møteleder: Møteleder Sverre Bugge Midthjell, leder, NKRFs selskapskontroll- og 
kontrollutvalgskomite og rådgiver, KonSek Midt-Norge IKS

15.15
  
  15.20

Velkommen
u Møteleder Sverre Bugge Midthjell, leder, NKRFs selskapskontroll- og  
 kontrollutvalgskomite og rådgiver, KonSek Midt-Norge IKS

KMDs evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariater
u Director Birte Bjørkelo, Deloitte AS

Pause / utsjekking / utstilling 

Paneldebatt om resultatene fra KMDs evaluering 
Panel:
u Roar Thun (Ap), kontrollutvalgsleder, Ski kommune og styreleder i Follo interkommunale  
 kontrollutvalgssekrtariat (FIKS)
u Torgun M. Bakken, daglig leder, Glåmdal sekretariat IKS
u Orrvar Dalby, daglig leder, Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (VIKS)

Lunsj / utstilling

Hvor redde er vi for korrupsjon?
u Partner Nigel Krishna Iyer, The Septia Group 
Iyer er en innovativ, praktiserende lærer og dramatiker med over 20 års erfaring med å etterforske, 
oppdage og forebygge misligheter og korrupsjon. Les artikkelen ”Hvem frykter for at de Røde Flagg 
etter misligheter og korrupsjon blir avdekket?”

 Pause / utstilling 
 

Grå økonomi
Aftenposten setter i en serie reportasjer søkelyset på kobling mellom hvit og svart økonomi.  
Norske skattekroner sluses inn i prosjekter der underleverandører driver svart og svindler  
med moms, skatt og avgifter. 

u Journalist Siri Gedde-Dahl, Aftenposten  

Kåseri 
u Annonseres senere 
 

Avslutning 
u Styreleder Per Olav Nilsen, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

http://www.nkrf.no/kommunerevisoren_4_2014/cms/208/170/hent_artikkel/278
http://www.nkrf.no/kommunerevisoren_4_2014/cms/208/170/hent_artikkel/278
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Vil-inndra-40-mill-og-sende-maler-bak-las-og-sla-i-fem-og-et-halvt-ar-7775417.html
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Påmelding
• Påmeldingsfrist: 18. desember 2014. 

• Bindende påmelding skal skje via NKRFs nettsider

• Faktura vil bli tilsendt etter påmeldingsfristens utløp.

• Det tas forbehold om endringer i programmet.

Avbestillingsbetingelser 

• Avbestilling må skje skriftlig.

• Det vil ved avbestillinger etter påmeldingsfristens utløp kreves et gebyr på kr 500 til dekning av 

 administrasjonsutgifter. Ved avbestilling senere enn en uke før konferansestart belastes 50 % av 

 konferanseavgiften.

• Avbestilling ved legitimert sykdom behandles særskilt.

• Avmelding på konferansedagen, eller ev. uteblivelse, medfører full konferanseavgift.

• Ved hotellreservasjon kommer i tillegg ev. ansvaret overfor hotellet.

• Deltakelse kan ved behov overføres til en annen kollega.

 
Konferansepriser*
• Deltakelse inkl. helpensjon: Kr 6 200 (ikke-medlemmer: Kr 6 600)

• Dagpakke (lunsj mm): Kr 5 100 (ikke-medlemmer: Kr 5 500)

 Prisene inkluderer dokumentasjon, lunsj, drikke til måltidene og servering i pausene.

• Ekstra overnatting m/frokost fra 3. - 4. februar 2015:  Kr 1 300.

*) Deltakere fra kontrollutvalg i kommuner/fylkeskommuner hvor sekretærtjenesten ivaretas 
    av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris.

Konferansehotellet
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Ved behov vil også Comfort Hotel RunWay, som ligger vegg i vegg med konferansehotellet, 

bli benyttet til overnatting.

Forhåndsgodkjenning
13 timer i forhold til NKRFs regler for obligatorisk etter- og videreutdanning.

  

  Norges Kommunerevisorforbund

  Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo

  Telefon 23 23 97 00, post@nkrf.no, www.nkrf.no

  www.twitter.com/nkrf  (#ku15nkrf)

faglig arena • nettverksbygging • inspirasjon

G E N E R E L L  I N F O

NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

4-5 februar 2015

http://www.nkrf.no/kurs_cms/Fagkonferanse_og_seminar/NKRFs_Kontrollutvalgskonferanse_/detaljer
http://www.choicehotels.no/no/oslo-hotel-clarion-NO070-no
https://www.nordicchoicehotels.no/Comfort/Comfort-Hotel-RunWay/


Vedlegg 2 til sak 32/2014
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Sak nr. Sak Møtedato 

33/2014 Overordnet strategi og plan for regnskapsrevisjonen 

2014 

09.12.14 

 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
Overordnet strategi for regnskapsrevisjonen 2014. 

 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen blir revidert på en betryggende måte. Revisjon av 

årsregnskapet er en helt sentral del av kommunens egenkontroll. Revisor avdekker og forebygger feil 

og mangler i kommunens økonomiske rapportering gjennom sine kontroller. I tillegg veileder revisor 

kommunen for å bidra til å forebygge og avdekke feil og misligheter.  

 
I tillegg til at kontrollutvalget holder seg løpende orientert om revisjonsarbeidet gjennom 

regnskapsåret, så ivaretar utvalget sitt påseansvar ved å følge opp revisjonen og revisjonsarbeidet 

ved å få forelagt seg en strategi og plan for regnskapsrevisjonen, samt underliggende 

risikovurderinger.  

 

Det er et krav (ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap) at revisor skal utarbeide en plan for 

hvordan revisjonen skal gjennomføres. Revisjonsplanen bygger på en overordnet revisjonsstrategi 

som beskriver revisjonens formål og omfang, når revisjonen skal utføres og hvilken angrepsvinkel 

den skal ha. Revisjonsplan og – strategi baseres på en vurdering av risiko og vesentlighet.  

 

Regnskapsrevisjonen skal gi grunnlag for å bekrefte at årsregnskapet er avlagt i henhold til lov, 

forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Revisor går ikke gjennom alle tall i årsregnskapet, men 

kontrollerer deler av det, basert på en vurdering av risiko for vesentlige feil i regnskapet.  

 

Revisjonen legger frem den overordnede revisjonsstrategien for Lørenskog kommune i denne saken. 

Revisjonsstrategien beskriver formål, foreløpig risikovurdering og fastsettelse av vesentlighetsgrense 

for regnskapsrevisjonen 2014. I tillegg vil revisjonen gi utvalget en muntlig orientering om 

revisjonsplanen.     

 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar orienteringen om overordnet revisjonsstrategi og plan for regnskapsrevisjonen 

2014 for Lørenskog kommune til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  
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Sak nr. Sak Møtedato 

34/2014 Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet 

psykisk helse og rus 

09.12.14 

 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
Prosjektplan 

 

Saksopplysninger 
I kontrollutvalgets møte den 23. september 2014 ble psykisk helse og rus valgt som det neste 

forvaltningsrevisjonsprosjekt. Revisjonen ble bedt om å utarbeide prosjektplan for prosjektet. 

 

Prosjektplanen beskriver kommunens ansvar for tjenestene og hvordan tjenestene er organisert i 

Lørenskog. Undersøkelsen legger opp til å besvare følgende problemstillinger: 

 

1. Hvilke tjenester og tilbud har kommunen til personer med psykiske vansker/lidelser og/eller 

rusavhengighet, og hvordan er disse organisert? 

 

2. I hvilken grad sikrer Lørenskog kommune at pasienter eller brukere med psykiske vansker og/eller 

rusavhengighet får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud? 

 

3. Hvordan sikrer kommunen at det fattes vedtak på tjenester etter lovens krav? 

 

Prosjektet er avgrenset til personer over 18 år. Fokuset vil gjennomgående være om tjenestetilbudet 

er helhetlig og koordinert. 

 

Oppstart av prosjektet er planlagt i begynnelsen av januar 2015 og avlevering til kontrollutvalget er 

planlagt august 2015. Det estimerte tidsforbruk er på ca. 400 timer. 

 

Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget vedtar prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet rus og psykisk helse. 

2. Prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på 400 timer. 

3. Endelig rapport avleveres august 2015. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  

 

 

 

 

 



Vedlegg til sak 34/2014
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Sak nr. Sak Møtedato 

35/2014 Plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike 09.12.14 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
Plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike 

 

Saksopplysninger 
I følge kontrollutvalgsforskriftens § 13 skal kontrollutvalget minst en gang i valgperioden og senest  

innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide plan for selskapskontroll. 

Planen skal vedtas av kommunestyret selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i 

planperioden. 

 

Plan for selskapskontroll ble behandlet i kontrollutvalget den 27. november 2012 og i 

kommunestyret den 13. februar 2013. Kommunestyret fattet følgende vedtak: 

 

1. Kommunestyret anmoder om at selskapskontroll av Nitor AS, med datterselskap framskyndes. 

2. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å endre planen ved behov. 

3. Kommunestyret ber om en orientering dersom planen for selskapskontroll endres. 

 

Selskapskontrollen i Nitor AS er under arbeid. 

 

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

eierkommunene. De planene som foreligger har ikke en sammenfallende tilnærming for faktisk 

gjennomføring og utvelgelse av de selskaper som skal kontrolleres. Det er derfor behov for en ny, 

revidert felles plan for alle selskapene.  

 

Per i dag finnes det selskaper som ikke har vært gjenstand for eierskapskontroll. I den nye planen 

legges det opp til at det gjennomføres kontroll i alle selskaper for å tilegne seg konkret kunnskap og 

etablere et fullstendig bilde av risiko, knyttet til økonomi, drift og øvrige elementer relatert til 

virksomheten til kommunene. Hvilken tilnærming som velges i senere kontroller må baseres på 

konkrete funn i den enkelte kontroll og kontrollutvalgenes senere vurdering og beslutning. Planen er 

derfor først og fremst å prioritere gjennomføring av kontroll i de selskaper som så langt ikke er 

kontrollert, i større selskap og i selskap hvor det foreligger konkrete bestillinger fra kontrollutvalg. 

 

De selskaper som er prioritert i gjenværende del av denne valgperioden fremgår av oversikten på 

side 8. I tillegg til Nitor AS betyr det for Lørenskog følgende selskaper: Sentralrenseanlegget RA-2 

(vår 2015), NRV AS (vår 2015) og Nedre Romerike Brann og redning IKS (Høst 2016). 

Selskapskontrollene i RA-2 og NRV er bestilt av kontrollutvalget i Rælingen. 

 

Denne saken er en endring av plan for selskapskontroll og kontrollutvalget er delegert myndighet til 

å forta det. Kommunestyret skal orienteres om endringer i planen. 
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Forslag til vedtak 
1. Plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike vedtas. 

 

2. Kommunestyret orienteres om endringen i planen. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 

FOR KOMMUNENE PÅ ROMERIKE 

REVIDERT PLAN 2014-2016 

Vedlegg til sak 35/2014



ROMERIKE REVISJON IKS 

  



ROMERIKE REVISJON IKS 

INNHOLD 

1 Innledning 1 

1.1 Bakgrunn 1 

1.2 Kort om metode 1 

1.3 Kontrollens omfang 1 

1.4 Hjemmel 2 

2 Innholdet i selskapskontrollen 3 

3 Kontroll i andre virksomheter enn de som omfattes av innsynsretten i § 80 5 

4 Formålet med selskapskontroll 6 

5 Gjennomføring 7 

5.1 Rapportering av gjennomførte kontroller og løpende endring av planen 7 

5.2 Nærmere om tidsplan og hvilke selskap som skal kontrolleres 7 

VEDLEGG 9 

 

 



ROMERIKE REVISJON IKS 

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL  Side 1 

1 INNLEDNING  

1.1 Bakgrunn  

Romerike Revisjon IKS ble etablert med virkning fra 1. juni 2014. Det nye selskapet var et resultat 

av at organisasjonene i Øvre Romerike revisjonsdistrikt IKS, Østre Romerike revisjonsdistrikt og 

Nedre Romerike distriktsrevisjon ble slått sammen. En konsekvens av dette er at Romerike 

Revisjon IKS er blitt ansvarlig for planlegging og gjennomføring av selskapskontroll for alle 

eierkommunene.  

 

De respektive planene i sin nåværende form har ikke en sammenfallende tilnærming for faktisk 

gjennomføring og utvelgelse av de selskapene som skal kontrolleres. Det er derfor behov for 

utarbeidelse av ny, revidert felles plan for alle selskapene i regionen. En felles og koordinert plan 

eierkommunene i mellom er også noe kommuneloven legger opp til skal være utgangspunktet for 

kontroll i selskap med mer enn en kommunal- eller fylkeskommunal eier.  

 

1.2 Kort om metode 

Både utformingen av denne planen og gjennomføringen av selve kontrollen skjer etter de 

hovedlinjer som fremgår av NKRFs veileder for selskapskontroll og gjeldende lovgivning på 

området. 

 

1.3 Kontrollens omfang 

Et utgangspunkt for den lovpålagte delen av selskapskontrollen er at alle heleide selskap i regionen 

skal kontrolleres. Per i dag er det flere selskap som ikke har vært gjenstand for eierskapskontroll. Vi 

anser det utfra et risiko- og vesentlighetsperspektiv lite tilfredsstillende ikke å ha utført kontroller i 

samtlige selskap i regionen. Uavhengig av størrelse, marked og økonomisk omfang er det viktig at 

det gjennomføres kontroll i alle selskapene for å tilegne seg konkret kunnskap og etablere et 

fullstendig bilde av risiko, knyttet til økonomi, drift og øvrige elementer relatert til virksomhetene til 

eierkommunene. Hvilken tilnærming som velges i senere kontroller må baseres på de konkrete funn 

i den enkelte kontroll og kontrollutvalgenes senere vurdering og beslutning. 

 

Planen er derfor først og fremst å prioritere gjennomføring av kontroll i de selskaper som så langt 

ikke er kontrollert, i større selskap og i selskap med utgangspunkt i allerede besluttede konkrete 

bestillinger fra de enkelte kontrollutvalgene. Vi gjør i denne sammenheng oppmerksom på at 

tidligere besluttede tidspunkt for gjennomføring av kontroll i de enkelte selskap vil kunne være 

endret i denne planen og innebære at planlagte kontroller i inneværende periode utsettes til neste. 

Dette er i hovedsak praktisk begrunnet. 

 

Når det gjelder ressurser er vi innforstått med at en plan om kontroll av samtlige aktuelle selskap 

kan være krevende. Med utgangspunkt i metoden vi benytter for kontroll og den kompetanse 



ROMERIKE REVISJON IKS 

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL  Side 2 

organisasjonen har på dette området vil en gjennomføring av kontroll i tråd med de planer det 

legges opp til, allikevel være mulig. 

 

1.4 Hjemmel 

Hjemmelen for selskapskontroll følger av kommuneloven § 77 nr 5:  

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 

 

Ansvaret for å gjennomføre selskapskontroll er lagt til kontrollutvalget, jf. kommuneloven § 77 nr 5. 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 

selskaper m.m. som omfattes av slik kontroll.  
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2 INNHOLDET I SELSKAPSKONTROLLEN 

Forskrift om kontrollutvalg § 13 krever at det utarbeides en plan for selskapskontroll og at planen 

utarbeides minst en gang i valgperioden. Selskapskontrollens innhold er beskrevet i § 14 og 

rapportering om selskapskontroll er omtalt i § 15 i samme forskrift. Selskapskontroll kan også 

utvides til å omfatte forvaltningsrevisjon i selskaper. Slik kontroll er revisjon, og følger 

bestemmelsene om forvaltningsrevisjon i forskrift om revisjon. Følgende figur viser 

selskapskontrollens omfang og innhold: 

 

 

 
Figur: Selskapskontroll – overordnet skisse 

 

 

Selskapskontroll kan deles i to deler, eierskapskontroll (obligatorisk) og forvaltningsrevisjon (frivillig). 

Eierskapskontrollen kan utføres av kontrollutvalgets sekretariat, kommunens revisjon eller andre 

som kontrollutvalget selv måtte bestemme. Forvaltningsrevisjon skal utføres i henhold til kapittel 3 i 

forskrift om revisjon og i henhold til god kommunal revisjonsskikk, og den må utføres av en 

kvalifisert og uavhengig revisor. 

 

Selskapskontrollen omfatter både heleide og deleide selskaper, herunder også selskaper med 

private eiere. På grunn av at innsynsretten etter § 80 er begrenset til heleide, kommunale selskaper, 

vil det imidlertid være forskjeller mht. hvordan selskapskontrollen kan utføres i heleide kontra 

deleide selskaper. 

 

Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over innholdet i selskapskontrollen: 

 

 

Selskapskontroll
Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett)

Forskrift om kontrollutvalg – kap. 6

Eierskapskontroll

Obligatorisk

Utfører:
Sekretariatet,

revisjonen eller andre

Forvaltningsrevisjon

Frivillig

Utfører:
Kvalifisert og

uavhengig revisor

Omfatter kommunalt eierskap i:
IKS’er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter

MEN innsynsretten i § 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut – direkte 
eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner

Selskapskontroll
Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett)

Forskrift om kontrollutvalg – kap. 6

Eierskapskontroll

Obligatorisk

Utfører:
Sekretariatet,

revisjonen eller andre

Forvaltningsrevisjon

Frivillig

Utfører:
Kvalifisert og

uavhengig revisor

Omfatter kommunalt eierskap i:
IKS’er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter

MEN innsynsretten i § 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut – direkte 
eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner
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Selskapskontroll, jf kommuneloven § 77 nr. 5 og § 80 (innsynsregel) 

 Kl § 77 nr. 5 Kl § 80, 1. ledd 

(innsynsregel) 

Kontrollutvalgsforskriften 

§ 14, 1. ledd 

Kl § 80, 1. ledd 

(innsynsregel) 

Kontrollutvalgsforskriften 

§ 14, 2. ledd 

Selskapsform/Type 

kontroll 

Påse at 

kommunens 

eierinteresser 

ivaretas fra eiers 

side 

I tillegg til å påse at 

kommunens eierinteresser 

ivaretas, gis innsynsrett inn 

i selskaper for å 

gjennomføre kontroll 

Forvaltningsrevisjon 

Heleid aksjeselskap Ja (jf. KU-

forskriften § 14, 1. 

ledd) 

Ja Ja 

IKS Ja (jf. KU-

forskriften § 14, 1. 

ledd) 

Ja Ja 

Aksjeselskap med 

kommunale og 

private 

eierinteresser 

Ja Nei Nei 

Kl § 27-selskap som 

er egne rettssubjekt 

(SR) 

Ja Ja Ja 
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3 KONTROLL I ANDRE VIRKSOMHETER ENN DE SOM 

OMFATTES AV INNSYNSRETTEN I § 80 

I punktet over ble det gitt en redegjørelse for de virksomheter som er omfattet av 

innsynsbestemmelsen i § 80. I tillegg til disse virksomhetene har kommunene innledet andre typer 

samarbeid, for eksempel vertskommunesamarbeid jf. kommunelovens § 28-1 a-c, og uformaliserte 

samarbeid, som opererer med selvstendige budsjett, selvstendig drift eller har ansatte.  

 

I revisjonens arbeid med å skaffe seg oversikt over hvilke selskaper som omfattes av 

selskapskontrollen i eierkommunene, har vi identifisert interkommunale samarbeid som ikke 

omfattes av kontroll. Dessuten har enkelte av disse vært drevet med en så vidt stor grad av operativ 

selvstendighet og eller en manglende formell organisering at det etter revisjonens syn har vært 

behov for å gjøre nærmere undersøkelser av disse virksomhetene. Dette ble kommunisert til enkelte 

av eierkommunenes kontrollutvalg ved presentasjon av selskapskontrollene i forrige valgperiode. I 

den inneværende valgperioden vil arbeidet med selskapskontroll allikevel utelukkende være rettet 

mot kontroll av interkommunale selskap og aksjeselskap. Vi legger imidlertid opp til å identifisere 

alle øvrige samarbeids- og foretaksformer i den neste valgperioden og foreslå en nærmere 

gjennomgang av disse.  

 

Et selvstendig og generelt grunnlag for kontroll av kommunens interesser i disse samarbeid- og 

foretaksformene er kommunelovens § 77 nr 5.  

 

Revisjonen vil under enhver omstendighet avklare grunnlaget for gjennomføring av sine 

undersøkelser i det enkelte tilfellet. 
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4 FORMÅLET MED SELSKAPSKONTROLL 

Selskapskontrollen er et middel for å påse at forvaltningen av kommunens eierinteresser fungerer 

tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets vedtak og forutsetninger og etter aktuelle lover og 

regler.  

 

Formålet med eierskapskontrollen er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, 

utøver myndigheten slik det er fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven samt ivaretar kommunens 

interesser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Eierskapskontrollen begrenser 

seg til en vurdering av om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring, og at virksomheten 

faktisk opererer i tråd med formålet. En materiell vurdering av selskapets organisering, drift og 

funksjon faller derfor utenfor denne kontrollen. 

 

Det er ofte slik at det i en eierskapskontroll avdekkes problemstillinger som det er behov for å 

undersøke nærmere i en forvaltningsrevisjon. I et selskap med statlige eller private eierinteresser 

må imidlertid dette – hvis ikke annet er avtalt mellom eierne, skje med utgangspunkt i åpne kilder 

fordi ikke innsynsretten etter § 80 gjelder. Formålet med forvaltningsrevisjonen vil kunne være å 

gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger. En slik revisjon vil dermed ha fokus på selve aktiviteten 

og resultater i selskapet. 
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5 GJENNOMFØRING 

Selskapskontrollen gjennomføres av RRI i tråd med vedtatt plan for selskapskontroll. 

 

Kontrollutvalgene forutsettes å kunne gjøre endringer i planen, hvis forutsetningene for 

gjennomføring skulle endre seg, se under.  

 

5.1 Rapportering av gjennomførte kontroller og løpende endring av planen 

 

Kontrollutvalget vil i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 15 avgi rapport til kommunestyret om 

hvilke kontroller som er gjennomført og resultatet av disse. Rapportene vil sendes videre til 

kommunestyret for sluttbehandling. 

 

Det foreligger ingen lovpålagt oppfølging av eierskapskontrollen. Det er likevel naturlig 

kontrollutvalgene forventer at kommunen/selskapet tar stilling til vurderinger eller anbefalinger som 

foreligger. Selskapskontroller med forvaltningsrevisjon vil bli lovmessig fulgt opp av 

kontrollutvalgene og rapportert på lik linje med øvrig forvaltningsrevisjon.  

 

Etter kontrollutvalgsforskriften vil kontrollutvalgenes mulighet for å endre planen for selskapskontroll 

bero på de rammer som er fastsatt av kommunestyret. I denne sammenheng bes det om at 

kommunestyrene i eierkommunene delegerer myndighet til de respektive kontrollutvalg til å foreta 

nødvendige endringer av denne planen i inneværende planperiode. Det forutsettes i denne 

sammenheng at endringer av planen som gjelder selskap med flere eiere koordineres mellom de 

respektive kontrollutvalg slik at utarbeidelse av flere rapporter for det samme selskap unngås. 

 

5.2 Nærmere om tidsplan og hvilke selskap som skal kontrolleres 

 

Nedenfor følger en oversikt over selskap som skal kontrolleres inneværende periode, og planlagt 

tidspunkt for kontroll. I vedlegg vises en oversikt over alle selskap og samarbeid per kommune. 
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Oversikt over selskap som skal kontrolleres inneværende periode: 

Selskap Selskapsform Kommune 
Eierandel 

% 
Tidspunkt for 

kontroll 
Aurskog-Høland 

utbyggingsselskap 
AS Aurskog-Høland 100,0 Vår 2016 

Krogstad Miljøpark AS Sørum 100,0 Vår 2016 

Mjølkerampa AS Gjerdrum 100,0 Vår 2016 

NRBR IKS 

Lørenskog  20,6 

Høst 2016 

Nittedal  17,7 

Sørum  9,5 

Aurskog-Høland  7,8 

Fet  6,3 

Rælingen  7,7 

Skedsmo 30,4 

Sentralrenseanlegget RA-2 AS 

Lørenskog 33,3 

Vår 2015 Rælingen 33,3 

Skedsmo 33,3 

NRV AS 

Fet  7,1 

Vår 2015 

Lørenskog 25,0 

Nittedal 14,3 

Rælingen 10,7 

Sørum 10,7 

Skedsmo 32,2 

ØRAS IKS 

Ullensaker 46,7 

Høst 2015 
Eidsvoll 32,6 

Hurdal 3,9 

Nannestad 16,8 

ØRBR Brann og redning IKS 

Eidsvoll 23 

Høst 2016 

Hurdal 3,7 

Gjerdrum 7,3 

Nannestad 12,6 

Nes 20,9 

Ullensaker 32,6 

Øvre Romerike Industriservice AS 

Eidsvoll 33,3 

Høst 2014 Nannestad 33,3 

Ullensaker 33,3 
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VEDLEGG 

Nedenfor vises en oversikt over alle selskap og samarbeid per kommune. 

 
 

Aurskog-Høland kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

Romerike krisesenter IKS 

Aurskog-Høland utbyggingsselskap AS 

Neverstua AS 

Asvo Bjørkelangen AS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

NRBR (brannvesen) IKS 

  Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Norasonde  AS 

Berger Eiendom AS 

Bjørkelangen stasjon  AS 

Haldenvassdragets kanalselskap  AS 

KLP 
 Kunnskapsbyen Lillestrøm Forening 

  Samarbeid Selskapsform 

SNR § 27 

IINR § 28-1 a-b 

Skåningsrud § 27 

Romerike HMS Forening 

Barnevernvakten § 28-1 a-b 

Haldenvassdragets kanaltjeneste 
 

  

Stiftelser Selskapsform 

Aur prestegård Stiftelse 

Urskog-Hølandsbanen Stiftelse 
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Eidsvoll kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

DGI  IKS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

ØRAS IKS 

ØRBR Brann og redning IKS 

Øvre Romerike Industriservice AS 

Romerike revisjon IKS IKS 

 
 

Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Orbit Arena AS AS 

Filmparken AS AS 

AS Oplandske Dampskibsselskap AS 

  Samarbeid Selskapsform 

Arbeidsgiverkontrollen § 27 

ØRU § 27 SR 

ØRIK (innkjøpsordning) under ØRU § 27 

Jessheim interkommunale legevakt § 28-1 a-b 

Miljørettet helsevern § 28-1 a-b 

Voksenopplæring Øvre Romerike § 28-1 a-b 

e-Stab § 28-1 a 

Interkommunalt byggetilsyn § 28-1 a 
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Fet kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

NRV IKS 

NRV AS 

ØRBR IKS 

Heia ViTa AS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

MIRA IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

NRBR (brannvesen, erstatter ØRBR) IKS 

  Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Norasonde  AS 

KLP 

 Øyeren Båtservice AS 

  Samarbeid Selskapsform 

Fjerne ØRR § 27 

BORI 

 SNR § 27 

Søndre Bjanes samarbeid 

Dalen vannverk BA 

IINR § 28-1 a 

Øyeren IKT § 28-1 a 

Romerike HMS Forening 

Barnevernvakten § 28-1 a-b 

Fet nærmiljøsentral eid av Fet k. 

Lillestrøm legevakt § 28-1 a-b 

Skatteoppkreverfunksjonen § 28-1 a-b 

Kunnskapsbyen Lillestrøm Forening 

  Stiftelser Selskapsform 

Fet utleiestiftelse Stiftelse 

Fet boligstiftelse Stiftelse 

Fetsund Lenser Stiftelse 

Løken Stiftelse 

Oscar Øverbys legat Legat 
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Gjerdrum kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

DGI  IKS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

MIRA IKS 

ØRBR Brann og redning IKS 

Mjølkerampa AS 

Romerike revisjon IKS IKS 

  Samarbeid Selskapsform 

IINR § 28-1 a-b 

Arbeidsgiverkontrollen § 27 

ØRU § 27 SR 

ORIK (innkjøpsordning) under ØRU § 27 

estab § 28-1 a-b 

Interkommunalt byggetilsyn § 28-1 a 

Jessheim interkommunale legevakt § 28-1 a 

Ullensaker og Gjerdrum landbrukskontor § 28-1 a 

  

 

Hurdal kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

DGI  IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike krisesenter IKS 

ØRAS IKS 

ØRBR Brann og redning IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

  Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Orbit Arena AS AS 

  Samarbeid Selskapsform 

Arbeidsgiverkontrollen § 27 

ØRU § 27 SR 

ORIK (innkjøpsordning) under ØRU § 27 

LV-sentral (legevakt) § 28-1 a- 

PP-tjenester § 28-1 a 

Veterinærvakt § 28-1 a 

estab § 28-1 a-b 

Interkommunalt byggetilsyn § 28-1 a 
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Lørenskog kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

NRV IKS 

NRV AS 

NRBR IKS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

  Samarbeid Selskapsform 

SNR § 27 SR 

Barnevernvakten § 28-1 a-b 

Regionkontor landbruk § 28-1 a 

Stalsberghagen krematorium § 28-1 a 

Lillestrøm legevakt § 28-1 a 

Tolketjenesten § 28-1 a 

  

 

Nannestad kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

DGI  IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike krisesenter IKS 

ØRAS IKS 

ØRBR Brann og redning IKS 

Øvre Romerike Industriservice AS 

Romerike revisjon IKS IKS 

  Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Orbit Arena AS AS 

  Samarbeid Selskapsform 

Arbeidsgiverkontrollen § 27 

ØRU § 27 SR 

ORIK (innkjøpsordning) under ØRU § 27 

UniVann § 27 

estab § 28-1 a-b 

Interkommunalt byggetilsyn § 28-1 a 

Jessheim interkommunale legevakt § 28-1 a 
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Nes kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

Romerike krisesenter IKS 

Kanmer AS 

Nes kulturhus AS 

DGI  IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

ØRBR Brann og redning IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

  Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

KLP 

 Svanfoss sluser  

Ovlien samfunnshus AL 

En rekke borettslag og sameieleiligheter 

 

  Samarbeid Selskapsform 

ØRU § 27 SR 

ORIK (innkjøpsordning) under ØRU § 27 

Skåningsrud § 27 

Barnevernvakten § 28-1 a-b 

Arbeidsgiverkontrollen § 27 

Voksenopplæring § 28-1 a 

Voldtektsmottak § 28-1 a 

Veterinærvakt § 28-1-a 

estab § 28-1 a-b 

Kunnskapsbyen Lillestrøm Forening 

  

 

Nittedal kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

NRV IKS 

NRV AS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

  Samarbeid Selskapsform 

SNR § 27 SR 

IINR § 28-1 

Barnevernvakten § 28-1 a-b 

Regionkontor landbruk § 28-1 a 
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Rælingen kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

NRV IKS 

NRV AS 

NRBR IKS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

Aktivum  AS 

  Samarbeid Selskapsform 

SNR § 27 SR 

IINR § 28-1 a-b 

Øyeren IKT § 28-1 a-b 

Barnevernvakten § 28-1 a-b 

Regionkontor landbruk § 28-1 

Stalsberghagen krematorium § 28-1 

Lillestrøm legevakt § 28-1 

Tolketjenesten § 28-1 

Skatteoppkreverfunksjonen § 28-1 
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Skedsmo kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

NRV IKS 

NRV AS 

NRBR IKS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

Lillestrøm Kulturbygg AS 

Skedsmo Parkering AS 

  Samarbeid Selskapsform 

SNR § 27 SR 

Søndre Bjanes Samarbeid 

Regionkontor landbruk § 28-1 

Stalsberghagen krematorium § 28-1 

Lillestrøm legevakt § 28-1 

Tolketjenesten § 28-1 

Skatteoppkreverfunksjonen  § 28-1a-b) 

Kunnskapsbyen Lillestrøm Forening 

 

  



ROMERIKE REVISJON IKS 

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL  Side 17 

 

Sørum kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

NRV IKS 

NRV AS 

ØRBR IKS 

Romerike krisesenter IKS 

Krogstad Miljøpark  AS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

MIRA IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

NRBR (Brannvesen, erstatter ØRBR) IKS 

  Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Norasonde  AS 

KLP 

 

  Samarbeid Selskapsform 

SNR § 27 

IINR § 28-1 

Skåningsrud § 27 

Romerike HMS Forening 

Barnevernvakten § 28-1 a-b 

Skatteoppkreverfunksjonen § 28-1 

Kunnskapsbyen Lillestrøm Forening 

  Stiftelser Selskapsform 

Valstad Café Stiftelse 

Urskog-Hølandsbanen Stiftelse 

Jenny Elise Aasens minne Stiftelse 
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Ullensaker kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

DGI  IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike krisesenter IKS 

ØRAS IKS 

ØRBR Brann og redning IKS 

Øvre Romerike Industriservice AS 

Romerike revisjon IKS IKS 

  Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Orbit Arena AS AS 

Filmparken AS AS 

  Samarbeid Selskapsform 

Arbeidsgiverkontrollen § 27 

ØRU § 27 SR 

ORIK (innkjøpsordning) under ØRU § 27 

UniVann § 27 

estab § 28-1 a-b 

Interkommunalt byggetilsyn § 28-1 

Jessheim interkommunale legevakt § 28-1 

Tunet Interkommunale samarbeid - Tunstyret § 27 

Ullensaker og Gjerdrum landbrukskontor § 28-1 a 

Voldtektsmottak § 28-1 a-b 

Voksenopplæring § 28-1 a-b 

Felles flyktningemottaksarbeid  
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Sak nr. Sak Møtedato 

36/2014 Samarbeid mellom kontrollutvalg 09.12.14 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
Sak 41/2014 i Nes kontrollutvalg 

 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget i Nes har bedt sekretariatet utarbeide forslag til møteplass for kontrollutvalgene på 

Romerike. 

 

Det kan være nyttig for kontrollutvalg å samarbeide med andre kontrollutvalg. Et slikt samarbeid 

kan f. eks. være uformelle samlinger for dialog og erfaringsutveksling der man diskuterer 

problemstillinger knyttet til kontrollutvalgsarbeid, og for å utvikle og dele gode praksiser. 

 

I et samarbeid kan det også gjennomføres felles faglige samlinger der man tar for seg ett eller flere 

tema(er) som har relevans for kontrollutvalgenes arbeid.  

 

Mange sekretariater arrangerer faglige samlinger for «sine» kontrollutvalg. Av aktuelle temaer kan vi 

nevne korrupsjon, etikk i kommunene, hvordan få til god forvaltningsrevisjon, kontrollutvalgets 

rolle og samhandlingsreformen. 

 

Kommunene på Romerike samarbeider om kommunale tjenester enten i form av interkommunalt 

samarbeid eller vertskommunesamarbeid. 

 

Når det gjelder interkommunale selskap ivaretar kommunene sine interesser gjennom eierstyring. 

Eierstyring faller utenfor kontrollutvalgets mandat, men utvalget skal påse at det gjennomføres 

kontroll med forvaltningen av eierinteressene (eierskapskontroll). 

 

Vertskommunesamarbeid innebærer at det blir delegert beslutningsmyndighet til en annen kommune 

(vertskommune).  Det er kontrollutvalget i vertskommunen som skal gjennomføre kontroll med 

vertskommunens utførelse av de oppgaver som kommunen er tillagt fra andre kommuner. Når det 

gjelder forvaltningsrevisjon av vertskommunesamarbeid, kan det være en fordel om utvalgene i 

deltakerkommunene etablerer kontakt. 

 

Det er mange vertskommunesamarbeid på Romerike og samarbeidskonstellasjonene er mange. 

Dersom det utvikles et nærmere samarbeid mellom kontrollutvalgene vil forholdene ligge bedre til 

rette for at utvalgene i de kommuner som har et vertskommunesamarbeid kan samordne seg i forhold 

til kontroll av vertskommunesamarbeid. 

 

Sekretariatets vurdering er at en slik møteplass vil være nyttig for kontrollutvalgene, kanskje særlig i 

starten av valgperioden hvor mange er nye i medlemmer i kontrollutvalg. Kontrollutvalgene vil 

imidlertid alltid komme bort i nye problemstillinger som med fordel kan drøftes i større fora. 

 



 

 

     Kontrollutvalget i Lørenskog kommune 

 

 

8 

 

Når saken legges frem nå er det for å registrere om det er interesse for å etablere en felles møteplass 

for kontrollutvalgene på Romerike. 

 

Saken fremmes uten innstilling. 

 

Forslag til vedtak 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontrollutvalget i Nes kommune 

Sak nr. Sak Møtedato 

41/2014 Eventuelt. 3.9.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 
Leder tok opp spørsmålet om koordinering av saker mellom kontrollutvalgene på Romerike. 

Kontrollutvalget ber sekretariatet å utarbeide et forslag som kan drøftes i kontrollutvalgene. 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

Kontrollutvalget ber sekretariatet å utarbeide et forslag til møteplass for kontrollutvalgene på 

Romerike som drøftes i de respektive kontrollutvalgene. 

Sign. Utskrift 

Vedlegg til sak 36/2014
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Sak nr. Sak Møtedato 

37/2014 Orientering ved revisjonen 09.12.14 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 

 

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

sakslista. 

 

Forslag til vedtak 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  
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Sak nr. Sak Møtedato 

38/2014 Møteplan 2015 09.12.14 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
 

Saksopplysninger 
Det foreslås følgende møter i 2015: 

Tirsdag 17. februar 

Tirsdag 5. mai 

Tirsdag 16. juni 

Tirsdag 15. september 

Tirsdag 10. november 

Tirsdag 8. desember 

 

Det er lagt opp til ett møte mer i 2. halvår enn det som var i 2014. Dette har sammenheng med 

oppstart av nytt utvalg og eventuelt behov for opplæring. 

 

Forslag til vedtak 
Forslag til møteplan vedtas. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Kontrollutvalget i Lørenskog kommune 

 

 

11 

 

Sak nr. Sak Møtedato 

39/2014 Saker til oppfølging 09.12.14 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
1. Saker til oppfølging 

2. Årshjul 

 

Saksopplysninger 
Årshjulet oppdateres til hvert møte. 

 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lørenskog 2014 1 

SAKER TIL OPPFØLGING/BEHANDLING I KONTROLLUTVALGET I 2014 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

14/2-12 7/12 Spørsmål fra kontrollutvalget 

om interkommunale 

samarbeid – selskapskontroll 

med mer 

Kontrollutvalget ber revisjonen utføre en 

utvidet eierskapskontroll i ROAF IKS, der 

man i tillegg ser på etterlevelse av lov om 

offentlige anskaffelser og regelverket for 

selvkost. 

Kontrollutvalget 

4/3-2014, sak 

3/2014 

Kommunestyret 

30/4-2014, sak 

39/14 



15/5-12 22/12 Orienteringssaker Kontrollutvalget ønsker at det etableres en 

fast rutine hvor det gis tilbakemelding på 

lukking av avvik etter tilsyn fra 

fylkesmannen. 

14/5-13 18/13 Revisjonsbrev nr. 9 – 

årsregnskap 2012 

Kontrollutvalget ber administrasjonen om 

en redegjørelse for status i oppfølgingen av 

punktene i revisjonsbrev nr. 9 i slutten av 

2013. 



04.03.2014 1/2014 Referater Referatet tas til orientering 

04.03.2014 2/2014 Eierskapskontroll Romerike 

krisesenter IKS 

Kontrollutvalget tar rapporten til 

orientering og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar rapporten til orientering 

om ber om at:  

1. Rådmann legger frem en sak som

inneholder en vurdering av et eventuelt 

eierforum i  

    Romerike krisesenter IKS. 

2. Representantskapets medlem følger opp

Særutskrift 

sendt 7/3-2014 

Kommunestyret 

30/4-2014, sak 

40/14 



Vedlegg 1 til sak 39/2014
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

følgende anbefalinger: 

 

 Det har vært krevende for 

kommunene å forankre egen 

eierstyring inn mot 

representantskapsmøter 

(eierstyringssløyfen) på grunn av 

svikt i rutinene fra selskapets side. 

Representantskapet som eierorgan 

bør forsikre seg om at selskapet 

følger dette opp. 

Representantskapet bør også følge opp at 

selskapets styre sikrer sluttføring av 

selskapets internkontrollsystem. 

Revisjonene understreker at dette er 

forutsetningen for en effektiv drift innenfor 

regler og rammer som gjelder for selskapet. 

04.03.2014 3/2014 Eierskapskontroll ROAF IKS Kontrollutvalget tar rapporten til 

etterretning og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til 

etterretning. 

2. Kommunestyret vil følge opp 

revisjonens anbefaling om at det 

gjennomføres bevisstgjøring av eierrollen 

for representantskapets medlemmer i 

Romerike Avfallsforedling IKS. 

Særutskrift 

sendt 7/3-2014 

Kommunestyret 

30/4-2014, sak 

41/14  

   

04.03.2014 4/2014 Eierskapskontroll Norasonde 

AS 

Kontrollutvalget tar rapporten til 

etterretning og oversender den til 

Særutskrift 

sendt 7/3-2014 

Kommunestyret 

30/4-2014, sak 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til 

orientering.  

2. Kommunestyret vil følge opp 

revisjonens anbefalinger, herunder at 

det 

 gjennomføres bevisstgjøring 

av eierrollen for 

eierrepresentantene i 

NORASONDE AS.  

    utarbeides eierstrategi. 

42/14 

04.03.2014 5/2014 Kontrollutvalgets årsrapport 

2013 

Forslag til årsrapport vedtas som 

kontrollutvalgets årsrapport 2013, med de 

endringer som fremkom i møtet, og 

oversendes kommunestyret med følgende 

innstilling: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets 

årsrapport 2013 til orientering. 

Særutskrift 

sendt 7/3-2014 

Kommunestyret 

30/4-2014, sak 

43/14 

   

04.03.2014 6/2014 Plan for forvaltningsrevisjon Utkast til plan for forvaltningsrevisjon, 

med de endringer som fremkom i møtet, tas 

til orientering. 

     

04.03.2014 7/2014 Oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsprosjektet 

Investeringer 

Rådmannens redegjørelse tas til 

orientering. Utvalget ber om å bli orientert i 

første møte til høsten. 

    

04.03.2014 8/2014 Revisors egenvurdering av 

uavhengighet 

Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

tas til orientering. 

     

04.03.2014 9/2014 Orientering ved revisjonen Saken tas til orientering.      

04.03.2014 10/2014 Saker til oppfølging Saken tas til orientering.      

04.03.2014 11/2014 Eventuelt Utvalget ber om en orientering fra rådmann 

i neste møte. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

06.05.2014 12/2014 Orientering ved 

administrasjonen 

Kontrollutvalget forutsetter at avvikene blir 

lukket innen fristen og vil be om å få kopi 

av Fylkesmannens svar i forhold til lukking 

av avvikene. 

Kopi av 

Fylkesmannens 

brev mottatt 

28/7-2014 

    

06.05.2014 13/2014 Årsregnskap og årsberetning 

2013 

Kontrollutvalgets uttalelse til Lørenskog 

kommunes årsregnskap og årsberetning 

2013 vedtas, og oversendes kommunestyret 

med kopi til formannskapet.  

Særutskrift 

sendt 7/5-2014 

Kommunestyret 

28/5-2014, sak 

44/14 

   

06.05.2014 14/2014 Revisjonsbrev nr. 10 – 

årsregnskap 2013 

Kontrollutvalget vil følge opp de 

påpekninger som er gjort i revisjonsbrev nr. 

10. 

    

06.05.2014 15/2014 Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget oversender plan for 

forvaltningsrevisjon 2014 – 2016 til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

 

1. Kommunestyret vedtar plan for 

forvaltningsrevisjon 2014 – 2016. 

2. Kommunestyret delegerer til 

kontrollutvalget å foreta endringer i planen. 

Særutskrift 

sendt 7/5-2014 

Kommunestyret 

25/6-2014, sak 

66/14  

   

06.05.2014 16/2014 Orientering ved revisjonen Saken tas til orientering      

06.05.2014 17/2014 Saker til oppfølging Saken tas til orienterinig      

06.05.2014 18/2014 Eventuelt (Ingen saker)      

13.06.2014 19/2014 Referater Saken tas til orientering.      

13.06.2014 20/2014 Orienteringer ved 

administrasjonen 

Saken tas til orientering      

13.06.2014 21/2014 Orientering ved revisjonen (Ingen saker)      

13.06.2014 22/2014 Saker til oppfølging Saken tas til orientering      

13.06.2014 23/2014 Eventuelt (Ingen saker)      

23.09.2014 24/2014 Referater Saken tas til orientering.       

23.09.2014 25/2014 Oppfølging av Kontrollutvalget anser med dette å ha     
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

forvaltningsrevisjonsprosjektet 

investeringsprosjekter 

påsett at kommunestyrets vedtak i sak 

051/13, Forvaltningsrevisjon – 

investeringsprosjekter i Lørenskog 

kommune, har blitt fulgt opp. 

 

Kontrollutvalget vil følge 

implementeringen av nye rutiner for 

investeringer og nytt innkjøpsreglement. 

23.09.2014 26/2014 Valg av 

forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt blir 

psykisk helse og rus 

 

Revisjonen bes utarbeide prosjektplan til 

neste møte. 

 

Prosjektet avgrenses til personer over 18 år. 

I tillegg til det som fremgår av notatet skal 

prosjektet også inneholde forholdet mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunen samt 

vedtak på tjenester. 

    

23.09.2014 27/2014 Budsjett for kontroll- og 

tilsynsvirksomheten 2015 

1. Det foreslåtte budsjettet for kontroll- og 

tilsynsvirksomheten vedtas med en ramme 

på  

    kr 3 281 000,- og oversendes kommunen 

som kontrollutvalgets forslag for 2015. 

 

2. Forslaget til budsjettramme for kontroll- 

og tilsynsarbeidet følger formannskapets 

innstilling til 

    kommunestyret. 

    

23.09.2014 28/2014 Oppdragsansvarlig revisors Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors      
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

uavhengighetserklæring egenvurdering tas til orientering. 

23.09.2014 29/2014 Orientering ved revisjonen Saken tas til orientering.      

23.09.2014 30/2014 Saker til oppfølging Saken tas til orientering.      

23.09.2014 31/2014 Eventuelt (Ingen saker)      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



Lørenskog kontrollutvalg 

Årshjul 2015 

Møteplan 
Tirsdag 17. februar 
Tirsdag 5. mai 

Tirsdag 16. juni 

Tirsdag 15. september 

Tirsdag 10. november 

Tirsdag 8. desember 

Faste saker hvert møte 
- Orientering/rapportering fra revisjonen 

- Oversikt over kontrollutvalgets saker til oppfølging/behandling 

Etter hvert som det foreligger 
- Samme økonomiske rapportering som formannskapet får 

- Kopier av rapporter fra andre tilsynsmyndigheter og kommunens svar/oppfølging 

- Forvaltningsrevisjonsrapporter 

- Rapporter fra selskapskontroller 

- Nummererte revisjonsbrev 

1. halvår
17. februar

- Kontrollutvalgets årsrapport 

- Orientering om varslingssaker i 2014 

- Selskapskontroll Nitor 

5. mai

- Uttalelse til kommunens årsregnskap 

16. juni

- Selskapskontroll NRV AS 

- Selskapskontroll RA-2 

- Orientering om organiseringen av innkjøpsfunksjonen 

Vedlegg 2 til sak 39/2014



2. halvår 
15. september 

- Oppfølging av forvaltningsrevisjonen investeringer i Lørenskog 

- Forvaltningsrevisjonen psykisk helse og rus 

 

 

 

 

 

 

 

10. november 

 

 

 

 

 

 

 

8. desember 

- Overordnet strategi og plan for regnskapsrevisjonen 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Andre aktiviteter 
- Informasjon fra Rådmann/enhetene 

 Mislighetssaker og anmeldelser 

- Virksomhetsbesøk 
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Sak nr. Sak Møtedato 

40/2014 Eventuelt 09.12.14 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 

 

Saksopplysninger 
 

Forslag til vedtak 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  

 

 

 

 


