
 

 

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE 

 

 

Kontrollutvalgets 
medlemmer  

Tron Erik Hovind 
Emse Lote 
Halldis Helleberg 
Knut T. Fjeld 
Dag Bakke 

 

Revisor Romerike revisjon IKS 

 

Kopi av innkallingen 
sendes: 

Ordfører Harald Espelund 
Rådmann Tor Arne Gangsø 

 

Kopi av innkallingen 
sendes: 

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

 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET  
 

Tid Tirsdag 10. mars 2015, kl. 09.00 

Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen  

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) 

 

 

SAKSLISTE 
Sak nr. Sak  Ca. tid 

9/2015 Referater  

10/2015 Orientering ved administrasjonen  

11/2015 Behandling av prosjektregnskap  

12/2015 Orientering ved revisjonen  

13/2015 Saker til oppfølging  

14/2015 Eventuelt  

 
 
 
 
 
Tron Erik Hovind(sign.) 
kontrollutvalgets leder 
         Lørenskog, den 3. mars 2015 
                                                                                                     
 
 
                                                                                                                    Kjell Nordengen 
                                                                                                                    Rådgiver       
 
                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

     Kontrollutvalget i Ullensaker kommune 

 

 

2 

 

Sak nr. Sak Møtedato 

9/2015 Referater 10.03.15 
 

Saksbehandler 

Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
Kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Ullensaker kommune. 

 

Saksopplysninger 
 

Forslag til vedtak 

Saken tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Utskrift  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg til sak 9/2015
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Sak nr. Sak Møtedato 

10/2015 Orientering ved administrasjonen 10.03.15 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
Barnevernets rapport til Fylkesmannen for siste halvår 2014. 

 

Saksopplysninger 
Det er bedt om en orientering om status for barnevernet. Kommunaldirektør for helsevern og 

sosialomsorg og enhetsleder barnevern møter i utvalget og vil da kunne utdype og forklare de tall 

som fremkommer i rapporten. 

 

Forslag til vedtak 
 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Utskrift  



Vedlegg til sak 10/2015
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Sak nr. Sak Møtedato 

11/2015 Behandling av prosjektregnskap 10.03.15 
 

Saksbehandler 

Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 

1. Økonomireglementets kapittel 7 

2. Prosedyre for sluttrapport for investeringsprosjekter 

 

Saksopplysninger 
Økonomireglementets punkt 7.8.6 Sluttregnskap lyder: 

 

«For prosjekter med en verdi over 3 mill kr skal det utarbeides sluttregnskap som legges frem for 

herredstyret til behandling senest innen ett år etter at overtakelsesforretning har funnet sted. 

 

Det skal redegjøres for avvik mellom vedtatt budsjettramme og avsluttet regnskap i saksutredningen. 

 

Det er byggherren/eier av investeringen som har ansvaret for at sluttregnskap utarbeides. 

Utarbeidet sluttregnskap oversendes revisjonen for gjennomgang før regnskapet fremlegges for 

HET. Etter behandling i HET oversendes saken til Herredstyret for behandling. 

 

Sluttregnskapet skal inneholde forslag til vedtak mht. å dekke inn overskridelse eller å disponere 

eventuell besparelse.» 

 

Det fremgår ikke av økonomireglementet at kontrollutvalget skal behandle sluttregnskap, men det er 

en langvarig praksis at utvalget har behandlet regnskapene. I prosedyre for sluttrapport for 

investeringsprosjekter er det tatt inn i trinn 3.6 at kontrollutvalget behandler sluttrapport. 

 

Økonomireglementet skal revideres i 2015. 

 

Revisjonens gjennomgang av prosjektregnskap skjer etter internasjonal standard ISRS 4400 Avtalte 

kontrollhandlinger. Avtalte kontrollhandlinger innebærer at revisor, etter avtale med virksomheten, 

utfører kontrollhandlinger av revisjonsmessig art og rapporterer resultatene av dette arbeidet. I følge 

standarden må det være en klar forståelse for de kontrollhandlinger som er avtalt. 

 

De avtalte kontrollhandlinger for prosjektregnskap i Ullensaker ble vedtatt av kontrollutvalget i sak 

55/2011 og består av fire punkter: 

 Bevilgninger 

 Sum kostnader 

 Finansiering 

 Avviksforklaringer 

 

Det er ikke angitt nærmere hva kontrollhandlingene skal bestå av. 
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Hovedspørsmålene er hvem som skal være bestilleren av de avtalte kontrollhandlingene og hvilke 

kontrollhandlinger det er man ønsker gjennomført. 

 

I økonomireglementet er saksgangen at sluttregnskap skal behandles i HET etter revisjonens 

gjennomgang og deretter kommunestyret. Dagens praksis er at sluttregnskap behandles i 

kontrollutvalget og deretter kommunestyret. Spørsmålet er om det er dagens praksis som bør 

nedfelles i økonomireglementet. Kontrollutvalget står som bestiller av andre revisjonshandlinger. 

Dessuten møter revisjonen i alle kontrollutvalgsmøter og kan redegjøre for sitt arbeid med 

prosjektregnskapene. 

 

Når det gjelder andre forhold i økonomireglementet bør utvalget drøfte 3 millioners-grensen. En 

høyere grense vil bety færre prosjektregnskap, men det kan brukes mer tid på de regnskap man får. 

Det er i dag en ett års-frist for behandlingen i kommunestyret. For de prosjektregnskap man har 

behandlet er det gjennomgående at denne fristen ikke er overholdt. Spørsmålet er om denne fristen er 

realistisk. Dessuten bør utvalget drøfte om det bør defineres i økonomireglementet når et 

byggeprosjekt er å anse som ferdig. 

 

Utvalget bør videre drøfte om dagens kontrollhandlinger er hensiktsmessige, og om det er andre 

kontrollhandlinger som bør avtales. Av de fire punkter som i dag er avtalt er spørsmålet om 

finansiering fortsatt er aktuelt . 

 

Når det gjelder nye kontrollhandlinger bør det vurderes om en av disse skal være om reglene for 

offentlige anskaffelser er fulgt. 

 

Ved oversendelse av prosjektregnskap til revisjonen skal kommunen i dag vedlegge følgende: 

- Kopi av politiske vedtak som viser bevilgning og finansiering, herunder tilleggsbevilgninger. 

- Kopi av kostnadsrammen som underbygger investeringsrammen. 

- Avviksanalyse i forhold til endelig kostnadskalkyle med forklaring av mer- og mindreforbruk. 

- Ferdigattest for bygget/prosjektet. 

- Kopi av anskaffelsesprotokoll. 

Det har vært varierende fra prosjekt til prosjekt om revisjonen har fått alle vedlegg. Disse 

vedleggene synes fortsatt vesentlige for behandlingen av prosjektregnskap. 

 

Inn under dagens revisjonshandlinger har revisjonen foretatt økonomirelaterte kontroller. Dette har 

vært kontroll av bilagene. Dette går bl.a. på fakturaens innhold, herunder leveringsadresse. Det som 

er en like viktig kontroll er at leverandørene har angitt prosjektnummeret på fakturaen, slik at det er 

mulig å spore kostnaden til prosjektet. Dette er et krav som Ullensaker kommune stiller overfor sine 

leverandører. De økonomirelaterte kontrollhandlinger bør videreføres. 

 

Vanligvis rapporterer kontrollutvalget til kommunestyret. Kommunen har opplyst at 

økonomireglementet skal gjennomgås i 2015. Spørsmålet er derfor om kontrollutvalgets synspunkter 

skal meddeles til rådmann som et innspill til dette arbeidet. 

 

Saken legges frem for drøfting i utvalget, uten innstilling. 
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Forslag til vedtak 
 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Utskrift  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 1 til sak 11/2015









1 Prosedyre for sluttrapport for investeringsprosjekter 

2 Hensikt 
Sikre korrekt og oversiktlig regnskap for bruk av prosjektmidler, underveis og ved avslutningen av et 

investeringsprosjekt. 

3 Ansvar og myndighet 
a) Økonomisjefen er ansvarlig for at denne prosedyren er etablert, holdes vedlike og følges

opp.

b) Byggherren / eier av investeringen - ved enhetsleder, er ansvarlig for at opprettelse, føring

og avslutning av investeringsprosjekter utføres, jf. økonomireglementet, kap.7.

c) Økonomienheten ved investeringscontroller er ansvarlig for oppfølging, kontroll,

gjennomføring av rapporteringsrutiner, samt oversendelse av sluttrapport til Øvre Romerike

Revisjonsdistrikt (ØRRD)

4 Gjennomføring 

4.1 Definisjoner 

 En sluttrapport er en sammenfatning av et tiltaks eller et prosjekts praktiske gjennomføring

inkl. prosjektets økonomi gjennom hele prosjektets levetid.

 Investeringer gjelder anskaffelser av varige driftsmidler med en forventet levetid på minst 3

år og anskaffelseskostnad på en grense for vesentlig verdi som fastsettes i KRS (Kommunal

Regnskapsstandard). Gjeldende grenseverdi er 100.000 kroner. Normale

vedlikeholdskostnader, kostnader ved større skader, havari og lignende regnes som

vedlikeholdskostnader og regnskapsføres i driftsregnskapet.

 For prosjekter med en verdi over 3 mill kr skal det utarbeides en egen sluttrapport som

legges frem til politisk behandling senest innen ett år etter at overtakelsesforretning har

funnet sted. Det er prosjekteiers ansvar å påse at sluttrapporten avlegges i henhold til

gjeldende reglement.

 Et investeringsprosjekt anses som avsluttet når overtakelse har funnet sted og siste

faktura/sluttoppgjør er anvist.

4.2 Aktiviteter 
Prosedyren starter når bevilgningen er på plass. 

Trinn Aktivitet, handling, beskrivelse Ansvarlig 

1 Opprettelse av prosjekt 

1.1 Prosjektnummer opprettes ut fra vedtatt bevilgning til tiltaket i Investeringscontroller 

Vedlegg 2 til sak 11/2015



 

Kommunestyret (KST) 

1.2 Avklare om prosjektet er mva pliktig eller ikke Investeringscontroller 

2 Gjennomføring av prosjekt  

2.1 Skille mellom drifts- og investeringsmidler. Det er et til dels 

komplekst regelverk som ligger til grunn for de vurderinger som må 

foretas hva gjelder om en utgift blir å definere som investering eller 

en driftsutgift. Alle som har attestasjon og anvisningsrett må ha 

tilstrekkelig kunnskap om dette regelverket. Økonomienheten v. 

investeringscontroller har veiledningsfunksjon i denne 

sammenhengen.  

Prosjektleder 

2.2 Investeringscontroller legger ut rapporteringsmaler på enhetenes 

fellesområde samt sammenstiller innspill fra de ulike enhetene. 

Investeringscontroller 

2.3 Løpende rapportering. Rapportering på investeringsområdet følger 

kvartalsvis økonomisk rapportering. Det rapporteres på fremdrift, 

spesielle forhold/utfordringer og prosjektets økonomi inkl. prognose 

for inneværende år samt evt. behov for tilleggsbevilgninger eller 

andre budsjettendringer. Status for kommende sluttrapporter skal 

også kommenteres. Prosjektleder rapporterer til enhetsleder, som er 

ansvarlig for rapporteringen. 

Enhetsleder 

2.4 To ganger pr år sendes orientering til kontrollutvalget i forhold til 

status for kommende sluttrapporter. Periodiseres til 1. kvartal og 3. 

kvartal. 

Investeringscontroller 

2.5 Alle fakturaer skal være tydelig merket med prosjektnummer fra 

leverandør. Dette sjekkes i gjeldende økonomisystem av attestant, 

anviser og controller. Faktura som ikke er merket skal avvises, og 

attestant er ansvarlig for å innhente kreditnota og ny korrekt faktura 

fra leverandør. 

Prosjektleder 

2.6 Prosjektmøte med controller, 1 gang pr mnd. Investeringscontroller 

2.7 Tilleggsbevilgninger (spilles inn av prosjektleder). Tilleggsbevilgninger 

må vedtas av KST og det må derfor skrives politisk sak i hvert tilfelle 

eller evt. spille dette inn som en del av kvartalsvis økonomisk 

rapportering. 

Enhetsleder 

2.8 Omdisponering av midler – politisk vedtak (spilles inn av 

prosjektleder). Tilsvarende som pkt. 2.6 kan dette gjøres i egen 

politisk sak eller i forbindelse med økonomisk rapportering. 

Enhetsleder 

2.9 Når siste faktura / sluttoppgjør er anvist, skal investeringscontroller 

få beskjed om at prosjektet kan stenges. 

Prosjektleder 

2.10 Prosjekt stenges i økonomisystemet. Investeringscontroller 

3 Avslutning av investeringsprosjekter  

3.1 Prosjektleder fyller ut mal for sluttrapport og innhenter regnskapstall 

fra økonomi. 

Prosjektleder 

3.2 Det skal redegjøres for gjennomføringsprosessen i prosjektet samt Prosjektleder 



 

for avvik mellom vedtatt prosjektramme og avsluttet regnskap. 

Eventuelle tilleggs bestillinger skal også beskrives. 

3.3 Sluttrapport sendes til enhetsleder for signering.  Prosjektleder 

3.4 Enhetsleder sender sluttrapporten til godkjenning og signering av 

kommunaldirektør.  

Enhetsleder 

3.5 Ferdig signert sluttrapport inkl. alle vedlegg skal leveres til økonomi i 

god tid slik at regnskapet kan revideres av revisjonen før behandling i 

kontrollutvalget innen 1 års fristen utløper. Investeringscontroller 

oversender sluttrapporten til revisjonen. 

Prosjektleder 

3.6 Revisjonen utarbeider en foreløpig revisjonsrapport som sendes til 

investeringscontroller, og administrasjonen får anledning til å uttale 

seg i forhold til denne. Uttalelsen utarbeides i samarbeid mellom 

prosjekteier/økonomi og kommunaldirektør. 

Sluttrapport samt endelig revisjonsrapport oversendes fra ØRRD til 

kontrollutvalget for behandling.  

ØRRD 

3.7 Formannskapssekretær utarbeider politisk sak til HTIK, HOP og KST i 

henhold til kontrollutvalgets innstilling. Utarbeidet sluttrapport 

følger saken. 

Formannskapssekretær 

3.8 Etter behandling i HTIK og HOP oversendes saken til Kommunestyret 

for behandling. 

Formannskapssekretær 

4 Etterarbeid  

4.3 Sluttrapporter som ikke godkjennes politisk returneres til 

administrasjonen for ny/revidert utarbeidelse 

Formannskapssekretær 

 

5 Dokumenter 
Maler, sjekklister, skjema o.l som brukes i denne 
prosedyren 

Original lagret hvor 

Mal sluttrapport Ansattportalen skjema A-Å 

 

6 Registreringer og arkivering 
Dokumenter som produseres ved 
gjennomføring av prosedyren 

Arkiv/lagres hvor Arkiveringstid 

Utfylt sluttrapport Sak og arkivsystem Evig 

Utfylt sluttrapport m/vedlegg F:/Økonomi/Budsjett/Investeringer/Sluttrapporter 40 år 

 

7 Referanser 
 Kommuneloven 



 

 Kommunal regnskapsstandard nr.1  

 Kommunal regnskapsstandard nr. 4  

 Veileder, budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet – Kommunal 

og moderniseringsdep. 
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Sak nr. Sak Møtedato 

12/2015 Orientering ved revisjonen 10.03.15 
 

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 vedtak 

 

Utskrift  
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Sak nr. Sak Møtedato 

13/2015 Saker til oppfølging 10.03.15 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 

Saker til oppfølging 

 

Saksopplysninger 

 

Forslag til vedtak 

Saken tas til orientering 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

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

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

28/8-

2012 

25-

30/12 

Prosjektregnskap generelt Kontrollutvalget ber administrasjonen i hvert 

møte legge frem en liste over prosjektregnskap 

over kr. 3 millioner som revisjonen og 

kontrollutvalget kan forvente å få til behandling 

i løpet av ett år. 

Følges opp 

kontinuerlig 

27/8 28/13 Prosjektregnskap prosjekt 

4135 Kunstgressbane 

Bakkedalen 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret at 

sluttregnskapet for prosjekt 4135 

Kunstgressbane Bekkedalen godkjennes. 

Særutskrift 

sendt 28/8-2013 

Brev til 

kommunen 

2/9-2014 

27/8 29/13 Prosjektregnskap prosjekt 

4176 Jessheim næringspark 

gang- og sykkelveg 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret at 

sluttregnskap for prosjekt 4176 Jessheim 

næringspark gang og sykkelveg godkjennes. 

Særutskrift 

sendt 28/8-2013 

Brev til 

kommunen 

2/9-2014 

11/3 9/2014 Prosjektregnskap 

Friidrettsarena – Jessheim 

Friidrettsstadion 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret at 

sluttregnskapet for prosjekt 41514007 

Friidrettsarena – Jessheim Friidrettsstadion 

godkjennes. 

Utvalget vil påpeke at: 

- Det foreligger ikke avviksanalyse mellom 

budsjett og regnskap på kalkylenivå. 

- Tidspunkt for fremleggelsen er ikke i henhold 

til kommunens økonomireglement punkt 7.8.6. 

Særutskrift 

sendt 14/3-2014 

Brev til 

kommunen 

2/9-2014 

11/3 10/2014 Prosjektregnskap for prosjekt 

4681 sentrifuger Gardermoen 

renseanlegg 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret at 

sluttregnskapet for prosjekt 4681 sentrifuger 

Gardermoen renseanlegg godkjennes. 

Utvalget vil påpeke at: 

- Dette er ett av fire prosjekt med felles 

entreprise. Tre av prosjektene er under kr. 3 mill 

Særutskrift 

sendt 14/3-2014 

Brev til 

kommunen 

2/9-2014 

Vedlegg til sak 13/2015
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

og faller ikke inn under økonomireglementets 

punkt 7.8.6. Dette prosjektet faller inn under 

punktet. Når prosjekt utlyses som en entreprise 

bør det avlegges et samlet prosjektregnskap for 

prosjektene. 

- Det foreligger ingen kostnadskalkyle som 

underbygger investeringsrammen og det 

foreligger heller ikke avviksanalyse mellom 

regnskap og budsjett. 

- Det fremgår ikke av budsjettvedtakene om 

bevilgningene er inkl. eller ekskl. m.v.a. 

- Det er ikke mottatt dokumentasjon på 

fordelingsnøkler som er benyttet ved fordeling 

av fakturaer fra leverandørene. 

- Tidspunkt for fremleggelsen av 

prosjektregnskapet er ikke i henhold til 

økonomireglementets punkt 7.8.6. 

11/3 11/2014 Eierskapskontroll Romerike 

krisesenter IKS 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og 

oversender den til kommunestyret med følgende 

innstilling: 

 

Kommunestyret tar rapporten til orientering og 

ber om at:  

 

 Representantskapets medlem følger opp 

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. 

Særutskrift 

sendt 14/3-2014 

Mail fra 

kommunen 

8/12-2014 

Brev til 

kommunen 

2/9-2014 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

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. 

2/12 41/2014 Referater Kontrollutvalget ser med bekymring på mange 

avvik ved branntilsynene ved skolene og ber om 

en tilbakemelding når avvikene er lukket. For 

øvrig tas referatene til orientering. 

 Kontrollutvalget 

27/1-2015 

   

2/12 44/2014 Kontrollutvalgets årsplan 

2015 

Forslag til årsplan vedtas og oversendes 

kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Kommunestyret tar årsplanen til orientering. 

Særutskrift 

sendt 2/12-2014 

   

2/12 47/2014 Eventuelt Kontrollutvalget ber om referatet fra 

kommunens møte med Fylkesmannen den 12. 

november 2014. 

 Kontrollutvalget 

27/1-2015 

   

        

27/1 1/2015 Referater Utvalget ber om barnevernets rapport for andre 

halvår 2014, samt en orientering fra barnevernet 

i neste møte. For øvrig tas saken til orientering. 

    

27/1 2/2015 Prosjektregnskap ombygging 

NAV 

Det påpekes at det ikke har blitt lagt frem 

kostnadskalkyler i forbindelse med 

prosjektregnskapet og at det ikke foreligger 

ferdigattest. 

 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret at 

sluttregnskap for prosjekt 8006 NAV – 

Særutskrift 

sendt 27/1-2015 

Kommunestyret 

9/3-2015, sak 

PS 15/12 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

ombygging godkjennes. 

27/1 3/2015 Prosjektregnskap 

ventilasjonsanlegg 

Jessheimhallen 

Det påpekes at det ikke har blitt lagt frem 

kostnadskalkyler i forbindelse med 

prosjektregnskapet. 

 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret at 

sluttregnskap for prosjekt 63032105 Nytt 

ventilasjonsanlegg, Jessheimhallen godkjennes. 

Særutskrift 

sendt 27/1-2015 

Kommunestyret 

9/3-2015, sak 

PS 15/13 

   

27/1 4/2014 Prosjektregnskap Bakke 

skole, K-bygget og veianlegg 

og parkeringsplass 

Det foreligger kostnadskalkyle, men kalkylen er 

ikke satt opp på samme måte som regnskapet, 

slik at det ikke kan foretas en avviksanalyse. 

 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret at 

sluttregnskap for prosjekt 47444001 Bakke 

skole, prosjekt 47924001 K-bygget og prosjekt 

47442104 veganlegg og parkeringsplass 

godkjennes. 

Særutskrift 

sendt 27/1-2015 

Kommunestyret 

9/3-2015, sak 

PS 15/14 

   

27/1 5/2015 Kontrollutvalgets årsrapport 

for 2014 

Forslag til årsrapport vedtas som 

kontrollutvalgets årsrapport for 2014 og 

oversendes kommunestyret med følgende 

innstilling: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 

for 2014 til orientering. 

Særutskrift 

sendt 27/1-2015 

Kommunestyret 

9/3-2015, sak 

PS 15/11 

   

27/1 6/2015 Orientering ved revisjonen Saken tas til orientering.      

27/1 7/2015 Saker til oppfølging Saken tas til orientering.      

27/1 8/2015 Eventuelt (Ingen saker)      

        

        

        

 



 

 

     Kontrollutvalget i Ullensaker kommune 
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Sak nr. Sak Møtedato 

14/2015 Eventuelt 10.03.15 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
 

Saksopplysninger 
 

Forslag til vedtak 
 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Utskrift  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


