
 

 

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 12. mai 2015, kl. 09.00 

Sted Kommunestyresalen Ullr, Ullensaker 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) 

 

 

SAKSLISTE 
Sak nr. Sak  Ca. tid 

15/2015 Referater  

16/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014  

17/2015 Revisjonsbrev 3 – Årsregnskapet 2014  

18/2015 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt  

19/2015 Orientering ved revisjonen  

20/2015 Saker til oppfølging  

21/2015 Eventuelt  

 
 
 
 
 
Tron Erik Hovind(sign.) 
kontrollutvalgets leder 
         Lørenskog, den 5. mai 2015  
                                                                                                     
 
 
                                                                                                                    Kjell Nordengen 
                                                                                                                    Rådgiver       
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Sak nr. Sak Møtedato 

15/2015 Referater 12.05.15 
 

Saksbehandler 

Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
1. Branntilsyn Gjestadtunet 

2. Branntilsyn Gystadmarka skole 

3. Prosjekt sykefravær og tjenestekvalitet 

 

Saksopplysninger 
Ad. 3 

Dette er et notat rådmann har lagt frem for HOP den 27. april 2015. Prosjektet har sin bakgrunn i 

forvaltningsrevisjonsprosjektet Sykefravær og tjenestekvalitet. Kontrollutvalget skal påse at 

kommunestyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjonsrapporter blir fulgt opp. I og med 

rådmannens notat er kontrollutvalget orientert og har påsett at vedtaket blir fulgt opp. 

 

Forslag til vedtak 

Saken tas til orientering 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Utskrift  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 øvREROM KE   

Ullensaker kommune
Postboks 470
2051 JESSHEIM  

Att.GunhildGrimstadKirkeby    
Vår ref. (Oppgis ved svar) Deres ref. Dato

2015/ l07-lfPEIVAR 03.03.2015

0235/ 135/597 - GJESTADTUNET - TILSYNSRAPPORT V/TEMATILSYN

Øvre Romerike Brann og Redning IKS gjennomførte branntilsyn den 03.03.15 i ovennevnte
objekt.
Tilsynsrapport er utarbeidet og følger som vedlegg.

Tidsfrist for tilbakemeldingl 0.04. l 5.
Tilbakemelding sendes:

Øvre Romerike Brann og Redning IKS
Industriveien 28
2069 JESSHEIM

I samsvar med forvaltningslovens § 16, varsles De om at følgende reaksjonsformer
vurderes dersom det ikke er mottatt en bindende fremdriftsplan innen fristens utløp:

° Vedtak om pålegg om retting innen en fastsatt frist, jf. brann- og
eksplosjonsvernloven § 37 første ledd.

Med hilsen

Per Ivar Brynestad
Branninspektør
Direkte telefon nr: 91874469

Kopi til:
Hovedverneombud Ullensaker kommune

Vedlegg: Tilsynsrapport

Post/ besøksadresse Fakturaadresse Telefon Org nr. NO 987 61 5516 MVA

Industrivegen 28 Postboks 74 Sentralbord: 478 84 300 Bankkonto: 8601. 41. 92672
2069 Jessheim 2051 Jessheim

Vedlegg 1 til sak 15/2015



Side 2 av 2

Objektetsnavn: Gjestadtunet l§àrds nr.: 135 fBruksnr.: 597
Adresse: Døliveien7. 2050 Jessheim

Tilsynet ble utført: i i 03.03.15 Objekt type: i A
Forrige tilsyn ble utført: f14.02.14 Risikoklasse: . 6
Virksomhet i bygget: Sykehfim ogaktivitetssenter Brannklasse: ` i2
Objektets representant: BrannverniederGunhildGrimstad Dispensasjoner:

Kirkeby,avd. lederpå avlastningog
Joas Trine Kjelbergvik,avd. spl.
Lene Strandberg Hansen, avd. leder
Anita Nordstrand, avd. leder Aina

i Sierraog branntekniskansvarlig
i EdgarAndresen

Tilsynetble foretatti medholdav Lov av 14.juni 2002 nr 20 (brann-og
eksplosjonsvernloven)§ 13 annetleddog Forskriftav 26. juni 2002 nr 847
(forebyggendeforskriften)§ 6-2.
Sikkerhetsnivåeti objekteter vurderti forholdtil kravenei Forebyggendeforskriftenog HMS-lovgivningen.

Innledning
Hensiktenmedtilsynetvar å vurdereom eier/virksomhet/brukervedobjektet
arbeidersystematiskmedbrannsikkerheteninnenforområdene:

- Dokumentasjonpåprosedyrernårbrannalarmenblir aktivisert.

Omfang
Tilsynetble innledetmedgjennomgangavtidligeretilsynsrapporter,
internkontrollrutiner,branntekniskdokumentasjonog tegningerfor temaornrådet.
Deretterble detforetattenverifikasjon/kontrollpå området,samtintervjufor og
verifisereatkrav er oppfylt.

Forrige branntilsyn ble avholdt: 14.02.14.

Definisjoner:
AVVIK: Overtredelseav kravfastsatti eller i medholdav helse-,miljø- og

sikkerhetslovgivnirzgen.
ANMERKNING: Forholdsomtilsynsmyndighetenemenerdeter riktig å påpekefor å ivareta

helse,miljø ogsikkerhet,ogsomikkeomfattesav definisjonenfor avvik
KOMMENTARER: Utjfi/llendebeskrivelseav avvik/funn sombeskriverdefaktiskeforhold

vedobjektet.

Avvik
Følgendeavvikble konstatertundertilsynet:
Avvik 1
Orienteringtablåmå settesoppvedbi - sentralene.
Avvik fra:
Forebyggendeforskriften§ 3-4 og Internkontrollforskriften§ 5, 2. leddpunkt6
Kommentarer:
Det må settesoppet orienteringstablåvedbrannsentralene/bi~ sentralenesomviser
rominndelingog adressepå detektoreneellersone/sonerpå objektet,dettefor å kunnelokalisere
enevtbrannraskestmulig slikatmankangjøretiltak raskt.



Side 3 av 3

Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under tilsynet:
Ingen anmerkninger ved tilsyn utført 2015.

Andre forhold
Det anbefales at det settes opp prosedyrer når det gjelder alarmklokker, at de ikke avstilles før det
er bekreftet ikke brann, dette for dersom klokkene avstilles og så blir det oppdaget brann, har
man ikke tid til å løpe for å sette de i gang igjen.
Sette opp instruks på at div utstyr i rømningsvei settes på en side og på aktuelle plasser, dette for
rask og sikker rømning, og for å lette fremkommeligheten for brannpersonell ved en innsats.

Oppsummering/avsluttende møte
Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.
Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de
avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten.

Tilbakemelding
Under henvisning til Forebyggendeforskriften § 6-2 første ledd, ber brannvesenet om en skriftlig
tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.

Eksempel på et oppsett som kan brukes:
FREMDRIFTSPLAN

Hvem (skal utføre dette)? Hva (har vi tenkt å
gjøre)?

Avviket: Når (forventes dette ferdig)?
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Tilsynsrapport

Objektetsnavn: Gystadmarka skole [Gàrds nr.: 7 IBruks nr.: 199
Adresse: f få gMarkavegen

Tilsynet ble utført: `23.04.2015 Objekt type: A
Forrige tilsyn ble utført: i 02.04.2014 Risikoklasse: 3
Virksomhet i bygget; . i Skole Brannklasse:
Objektets representant: j Kari Øgard Rastadd Dispensasjoner:

Tilsynet ble foretatt i medhold av;
- Lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 annet ledd.
- Forskrift av 26. juni 2002 nr 847 (forebyggendeforskriften) § 6-2.
Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i Forebyggendeforskriften og HMS-
lovgivningen.

Innledning
Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider
systematisk med brannsikkerheten.
Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan
påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er
ikke en tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:
- at brannobj ektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og

forskrifter om forebyggelse av brann
- at brannobj ektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats
- at Virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsornrådet
° at spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

Omfang
Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner,
brannteknisk dokumentasjon og tegninger.
Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er
oppfylt.

Definisjoner:
A VVIK: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og

sikkerhetslovgivningen.
ANMERKNING: Forhold som tilsyrzsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta

helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
KOMMENTARER: Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold

ved objektet.



Side 3 av 3

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:

Avvik 1

Kontroll, ettersyn og vedlikehold på sprinkler
Avvik fra:
Forebyggendeforskriften § 2-4
Kommentarer:
Skolen kunne ikke fremlegge serviceavtale eller servicerapport for sprinkleranlegget på skolen.
Eier av ethvert brannobj ekt skal, der det er nødvendig, sørge for at kvalifisert personell foretar
jevnlig kontroll, ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, konstruksjoner m.m. for å
forhindre teknisk forfall som kan redusere brannsikkerheten.

Avvik 2

Nødutgang og teknisk rorn/sprinklersentralen tilliggende rom har veldig mye rot som kan
blokkere tilgangen.
Avvik fra:
Forebyggendeforskriften § 2-3
Kommentarer:
Eier av ethvert brannobj ekt skal sørge for at rømningsveiene til enhver tid dekker behovet for
rask og sikker rømning.

Oppsummering/ avsluttende møte
Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.
Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og
anmerkninger som er angitt i rapporten.

Tilbakemelding
Under henvisning til Forebyggendeforskriften § 6-2 første ledd, ber brannvesenet om en skriftlig
tilbakemelding med fremdriftsplan som Viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.

Eksempel på et oppsett som kan brukes:
FREMDRIFTSPLAN

3°sV_ViKé[t=I‘:*.,7?; ’à fåf? Hvem.'(sKal.,U1f%fS.défi?)?:{{1THV.i3.fL(h3T‘Vi.,t.ei1Kt§fåf få NåT7(fQWCHTGSldeiíeifefdiêü?i i
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Sak nr. Sak Møtedato 

16/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 12.05.15 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
1. Årsregnskap 2014 (sendt medlemmene tidligere) 

2. Årsrapport (sendt medlemmene tidligere) 

3. Revisors beretning 

4. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 

 

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.  

 

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.   
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Forslag til vedtak 
Forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Ullensaker kommunes årsregnskap 

2014, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.  

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Utskrift  



Vedlegg 3 til sak 16/2015 





___________________________________________________________________________ 

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE 

 

Til 

 Kommunestyret i Ullensaker kommune 

Kontrollutvalgets uttalelse til Ullensaker 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 12. mai 2015 behandlet kommunens årsberetning og årsregnskap for 

2014. Følgende dokumenter danner grunnlaget for vår uttalelse:  

 Årsregnskap 2014

 Årsrapport 2014

 Revisors beretning for 2014

 Revisjonsbrev 3 – Årsregnskapet 2014

Det konstateres at Ullensaker kommunes driftsregnskap viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 

kr. 9.662.000,-.  Netto driftsresultat var på kr. 12.789.000,- og utgjør 0,6  % av kommunens brutto 

driftsinntekter. Dette er vesentlig lavere enn Fylkesmannens anbefaling som er minimum 3 %, og at 

det over noe 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.  

Det bemerkes at revisjonsberetningen avlegges uten presiseringer eller forbehold. 

Kontrollutvalget har mottatt revisjonsbrev 3 – Årsregnskapet 2014. I dette er det påpekt to forhold. 

Det ene gjelder avstemming av lønnsrelaterte balanseposter og det andre er finansiering av 

samarbeidsprosjekt med Akershus fylkeskommune. 

Ved avleggelsen av regnskapet var det ikke dokumentert avstemt alle lønnsrelaterte balanseposter. 

Balansekontoer knyttet til fødsels- og sykepenger som ikke er avstemt utgjør 13,5 mill. kr. 

Samarbeidsprosjektet med fylkeskommunen gjelder omlegging av deler av veisystemet i Jessheim 

sentrum. En av veiene er fylkesvei. Kostnadene skal deles likt mellom partene og kommunen skal 

forskuttere fylkeskommunens andel. Kostnaden er i sin helhet ført i investeringsregnskapet. 

Kommuner kan bare lånefinansiere anlegg man selv eier. 

De forhold som er påpekt i revisjonsbrev 3 er av en slik karakter at de ikke har hatt innvirkning på 

konklusjonene i revisors beretning. Kontrollutvalget vil følge opp de påpekninger som er gjort. 

Kontrollutvalget har ingen ytterligere bemerkninger til årsregnskapet 2014 for Ullensaker 

kommune. 

Vedlegg 4 til sak 16/2015
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Jessheim, den 12. mai 2015 

 

 

 

Tron Erik Hovind 

leder 

 

Kopi: Formannskapet 
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Sak nr. Sak Møtedato 

17/2015 Revisjonsbrev 3 – Årsregnskapet 2014 12.05.15 
 

Saksbehandler 

Kjell Nordengen 

Saksdokumenter 

Revisjonsbrev 3 – 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. 

 

Det er to forhold som tas opp i det nummererte brevet. Det ene er dokumentasjon og avstemming av 

lønnsrelaterte balanseposter, det andre er finansiering av samarbeidsprosjekt med Akershus 

fylkeskommune. 

 

Ved avleggelsen av årsregnskapet var det ikke dokumentert avstemt alle lønnsrelaterte 

balanseposter. Kommunen har pr. 31/12-2014 balansekontoer i regnskapet knyttet til fødsels- og 

sykepenger som ikke er avstemte og som til sammen utgjør kr. 13 515 792,85. Manglende kontroll 

av refusjoner øker kommunens risiko for tap av midler. I revisjonsbrevet er det opplyst at det 

arbeides med å få avstemt refunderte fødsels- og sykepenger. 

 

Samarbeidsprosjektet med fylkeskommunen gjelder omlegging av deler av veisystemet i sentrum i 

Jessheim. En av veiene eies av fylkeskommunen. Det er ikke anledning til å ha delt eierskap til veier, 

de er enten statlige, fylkeskommunale eller kommunale. Kostnadene skal deles likt mellom partene 

og kommunen skal forskuttere fylkeskommunens andel.  Kommunens kostnader er i sin helhet ført i 

investeringsregnskapet. Kommuner kan bare lånefinansiere anlegg man selv eier. Det er opplyst 

revisjonen har en god dialog med kommunen og at de finansielle forhold må avklares i 2015. 

 

I og med at det arbeides med avstemminger og det er en dialog mellom kommunen og revisjonen om 

finansieringen av samarbeidsprosjektet kan det være naturlig at kontrollutvalget ber revisjonen følge 

opp forholdene og rapportere til utvalget om oppfølgingen. 

 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ber revisjonen følge opp de forhold som er påpekt i revisjonsbrev 3 og rapportere til 

utvalget om oppfølgingen. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
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Kontrollutvalgets vedtak 

 

Utskrift  
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Sak nr. Sak Møtedato 

18/2015 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 12.05.15 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
1. Notat utarbeidet i forbindelse med revidering av plan for forvaltningsrevisjon 

2. Plan for forvaltningsrevisjon 

 

Saksopplysninger 
Plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt i kommunestyret den 4. februar 2013. Kommunestyret har 

delegert til kontrollutvalget å foreta endringer i planen. Planen ble revidert i kontrollutvalgets møte 

den 14. oktober 2014. I utvalgets vedtak heter det bl.a: 

«Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt blir: 

1. Rus og psykiatri 

2. Samhandlingsreformen 

3. Vedlikehold kommunale bygg. 

 

Utvalget vurderer også barnevernet og prioriteringen kan bli endret.» 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet rus og psykiatri er under arbeid og det er planlagt å behandle 

rapporten i august. Utvalget bør drøfte neste forvaltningsrevisjonsprosjekt, og eventuelt vinklingene 

på prosjektet. 

 

Saken fremmes uten innstilling. 

 

Forslag til vedtak 
 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Utskrift  
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Plan for forvaltningsrevisjon 

2013-2016 

Ullensaker kommune 

Utarbeidet av: 

Vedlegg 2 til sak 18/2015
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1 Bakgrunn 

I forskriften om kontrollutvalg framgår det at kontrollutvalget minst én gang i 

valgperioden skal utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på 

en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighets-

vurderinger.   

 

Kontrollutvalget i Ullensaker har i sak 48/2012 vedtatt at Øvre Romerike 

Revisjonsdistrikt IKS skal utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, basert på en 

overordnet analyse.  

2 Formål 

Formålet med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv 

forvaltning. Kommuneloven § 77 nr. 4 definerer forvaltningsrevisjon som: 

 

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

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger”.  

 

Innbyggerne stiller stadig strengere krav til kvalitet og effektivitet i de kommunale 

tjenestene, samtidig som det private marked skaper økt konkurranse. Et 

forvaltningsprosjekt kan bidra med: 

 

• Påvisning av forbedringsområder som bidrar til økt produktivitet og 

måloppnåelse. 

• Levere informasjon til nytte for kontrollutvalget. 

• Bidra med informasjon som er til nytte for administrasjonen og folkevalgte. 

 

Det er viktig å identifisere og velge ut de riktige forvaltningsrevisjonsprosjektene, 

slik at ressursene blir satt inn på de riktige områdene. Prosjektene skal ha høy 

nytteverdi og de bør gi utbytte i form av læring og utvikling i kommunen. 

 

Kontrollutvalget ønsker at forvaltningsrevisjonsprosjektene skal være til nytte for 

kommunens politikere, administrasjon og ikke minst innbyggere. 
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3 Grunnlaget for planen – den overordnede analysen 

Planen for forvaltningsrevisjon bygger på en overordnet analyse av kommunens 

virksomhet foretatt i 2012. Overordnet analyse er utarbeidet som et arbeidsdokument 

for kontrollutvalget og kontrollutvalget har foretatt prioriteringer av områder for 

forvaltningsrevisjon med bakgrunn i denne. Analysen har vært et verktøy for 

kontrollutvalget for å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon ut fra en risiko- og 

vesentlighetsvurdering. 

 
Målet er å avdekke indikasjoner på avvik eller svakheter i forvaltningen sett i forhold til lover, 

forskrifter, kommunestyrets vedtak og forutsetninger. I uttrykket ”risiko- og 

vesentlighetsvurderinger” ligger at det skal gjøres en vurdering av på hvilke områder av kommunens 

virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til de vedtak, forutsetninger og mål som er satt 

for virksomheten. (Merknader til kontrollutvalgsforskriften § 10) 

 

Overordnet analyse ble behandlet i sak 31/2012 og sak 47/2012 i kontrollutvalget i 

Ullensaker. Lederne av kontrollutvalgene i Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad 

og Ullensaker hadde 14.11.12 et fellesmøte hvor de ble enige om hvilke prosjekter 

som ville egne seg som fellesprosjekter for alle fem kommunene i 2013 og 2014.  

4 Gjennomføring 

Prosjekter utføres i tråd med RSK 001 «Standard for forvaltningsrevisjon» som er 

vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund.   

 

Kontrollutvalget vedtar på bakgrunn av denne planen og overordnet analyse 

konkrete bestillinger av prosjekter i form av en bestillingsdialog med revisjonen i 

forbindelse med utarbeidelse av prosjektplan.  

 

Plan for forvaltningsrevisjon revideres i 2014.  
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5 Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016 

5.1 Planperiode 

Ifølge kontrollutvalgsforskriften § 10 skal plan for forvaltningsrevisjon utarbeides 

minst én gang i valgperioden. Planen vedtas av kommunestyret, men retten til å 

foreta endringer i planperioden kan delegeres til kontrollutvalget. Kommunal 

virksomhet er i stadig endring og det er vanskelig å forutsi kommunens største 

utfordringer flere år framover.  

 

5.2 Prioriterte områder for felles forvaltningsrevisjonsprosjekter i perioden 2013- 

2014 

Felles forvaltningsrevisjonsprosjekter er prosjekter som kontrollutvalgene i 

kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker har kommet frem 

til som aktuelle fellesprosjekter for perioden 2013 til 2014. I løpet av 2014 vil 

kontrollutvalgslederne på nytt sette seg ned og se på muligheten for felles prosjekter 

for resten av perioden i forbindelse med en revidering av plan for 

forvaltningsrevisjon.  

 

5.2.1 Sykefravær og tjenestekvalitet 

Sykefravær har økonomiske konsekvenser og kan føre til et dårligere servicetilbud. 

En kommune som mangler viktig fagkompetanse på enkelte områder er også mer 

sårbar overfor et høyt sykefravær når det gjelder de kommunale tjenestene. Lønn og 

sosiale utgifter er en stor utgift for kommunen, og et høyt sykefravær fører til store 

kostnader for kommunen. Sykefraværet varierer fra virksomhet til virksomhet og 

kan ha direkte konsekvenser på tjenestekvaliteten. Kontrollutvalget ønsker å sette 

fokus på kommunens arbeid med sykefravær og konsekvenser for tjenestekvaliteten. 

 

5.2.2 Kompetanse i tjenestene 

Kommunen får stadig flere lovpålagte oppgaver, som krever stor grad av 

kompetanse hos de ansatte. Det vil være viktig for kommunen å kunne løse 

oppgavene i egenregi, og ha god kompetanse for å utføre oppgavene 

tilfredsstillende. Det kan være en risiko hvordan kommunen kan knytte til seg 

kompetanse, som blir værende fremover. Kontrollutvalget ønsker å fokusere på 

kommunens arbeid med kompetanse i tjenestene. 
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5.2.3 Nye IKT-løsninger 

I ØRU-regi er det en rekke IKT-prosjekter som er eller skal implementeres i løpet av 

2012/2013. 

 

• Ny webportal som omfatter intranett og internett for alle kommunene i ØRU. 

• Helsenett – for alle kommunene. 

• eHandel – for alle kommunene. 

• Kvalitetssystem – Eidsvoll, Gjerdrum og Ullensaker. Nannestad har opsjon på 

systemet. 

• Lønn- og personal – for alle kommunene. 

 

Overgang til nye systemer kan medføre risikoer for kommunen med tanke på risiko 

for feil på systemer og med tanke på behov for opplæring i nye systemer. Ved 

implementering av nye systemer er det også viktig å legge vekt på å ta i bruk de 

funksjonene som ligger i systemet med tanke på å optimalisere gevinstrealisering. 

 

5.2.4 Internkontroll 

Kommunal- og regionaldepartementet har lagt vekt på egenkontrollen i norske 

kommuner. En forsterket internkontroll var hovedanbefalingen fra gruppen. Blant 

anbefalingene er at administrasjonssjefene bør basere den videre utviklingen av 

internkontrollen på en risikoanalyse og at kommunene bør basere seg mindre på 

uformell kontroll. Store investeringer fremover krever både kompetanse og gode 

styringsrutiner både med tanke på gjennomføring og med tanke på utarbeidelse av 

beslutningsgrunnlag for politikerne.  
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VEDLEGG 

Mulige områder for forvaltningsrevisjonsprosjekter 2013 – 2016 

Områder Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Ullensaker 

Nye IKT-løsninger X X X X X 

Kompetanse i tjenestene  X X X X X 

Internkontroll X X X X X 

Sykefravær og tjenestekvalitet X X X X X 

Samhandlingsreformen X X X X X 

Vedlikehold kommunale bygg X X X X X 

Tilskudd barnehager X X X X  

Folkehelse X   X X 

NAV X   X X 

Målstyring/ledelse  X X   

Sykehjem  X  X  

Omsorgs- og demensplan 2015    X X 

Tilpasset opplæring  X  X  

Skole X     

Økonomi/prosjektstyring  X    

Kommunale bygg    X   

Saksbehandling i plan- og 
byggesaker 

    X 

Rus    X  

Rus og psykiatri     X 

Avlastning og bo- og 
pleieforhold 

   X  

Barnevern     X 
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Sak nr. Sak Møtedato 

19/2015 Orientering ved revisjonen 12.05.15 
 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Kontrollutvalget i Ullensaker kommune 

 

 

9 

 

Sak nr. Sak Møtedato 

20/2015 Saker til oppfølging 12.05.15 
 

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 

(avskrives) 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 

(avskrives) 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 

(avskrives) 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 

(avskrives) Brev til 

kommunen 

2/9-2014 



Vedlegg til sak 20/2015
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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 

(avskrives) 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 

(avskrives)    

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)      

1/3 9/2015 Referater Saken tas til orientering.      

1/3 10/2015 Orientering ved 

administrasjonen 

Saken tas til orientering. 

Utvalget ber om å få fylkesmannens 

tilbakemelding når tilsynet avsluttes. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

1/3 11/2015 Behandling av 

prosjektregnskap 

Kontrollutvalget har gjennom mange år 

behandlet prosjektregnskap. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at: 

- økonomireglementet rettes opp i forhold til 

dagens praksis. 

- grensen heves til 10 mill kr. 

- kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til 

å bestille revisjon av prosjektregnskap for 

derved  

  å kunne fastsette hvilke revisjonshandlinger 

som skal foretas. 

 

Saken oversendes kommunestyret med følgende 

innstilling: 

 

Kommunestyret ber rådmann følge opp 

kontrollutvalgets anbefalinger ved revideringen 

av økonomireglementet. 

Særutskrift 

sendt 17/3-2015 

Kommunestyret 

13/4-2015, sak 

PS 15/26 

   

1/3 12/2015 Orientering ved revisjonen Saken tas til orientering      

1/3 13/2015 Saker til oppfølging Saken tas til orientering.      

1/3 14/2015 Eventuelt (Ingen saker)      
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Sak nr. Sak Møtedato 

21/2015 Eventuelt 12.05.15 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
 

Saksopplysninger 
 

Forslag til vedtak 
 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Utskrift  

 


