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MØTEINNKALLING   
 

Eidsvoll kontrollutvalg 
 
Dato: 08.02.2016 kl. 17:00  
Sted: Rådhuset, møterom 322  
Arkivsak: 15/00012  
Arkivkode:   
 
Mulige forfall meldes snarest til Øystein Hagen, tlf 67 93 45 81, mobil 99 50 34 02 
eller oyshag@lorenskog.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. 
 
 

SAKSKART  Ca. tid for 
behandling 

Saker til behandling 

1/16 15/00076-6 
Orientering fra Ordfører - innspill til overordnet 
analyse 2017 - 2020  

17:00 

2/16 15/00247-6 
Revisorbrev nr. 5 - Foreløpig innberetning om 
misligheter - Anmeldelse av tyveri fra 
kassebeholdning 

17:30 

3/16 15/00247-1 Revisjonsbrev nr. 3 - årsregnskapet 2014 17:45 

4/16 15/00248-3 
Diskusjonsnotat fra revisjonen på neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 

18:15 

5/16 15/00249-1 
Eierskapskontroll - Øvre Romerike avfallsselskap 
IKS 

18:45 

6/16 15/00071-3 
Orientering om overordnet revisjonsstrategi og 
revisjonsplan for regnskapsrevisjon 2015 

19:15 

7/16 15/00071-2 Engasjement brev fra Romerike Revisjon IKS 19:45 

8/16 16/00028-1 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 19:50 

9/16 15/00078-4 
Årlig orientering om kommunens behandling av 
tips/varsling 

20:15 

10/16 15/00063-3 Kontrollutvalgets årsplan for 2016 20:20 

mailto:oyshag@lorenskog.kommune.no
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11/16 15/00066-1 Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 20:40 

12/16 15/00262-3 Referater 20:50 

13/16 15/00263-3 Eventuelt 21:00 

 
 
Lørenskog, 01.02.2016 
 
 
 
Vegard Ellingsen 
Kontrollutvalgsleder 
                                                                       Øystein Hagen 
                                                                       Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
  



 3  

Saker til behandling 

1/16 Orientering fra Ordfører - innspill til overordnet analyse 2017 - 
2020  
 
Arkivsak-dok. 15/00076-6 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 08.02.2016 1/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
 

Saksframstilling: 
En viktig oppgave for kontrollutvalget er å sørge for at det blir gjennomført 
forvaltningsrevisjon. For å sikre at kommunestyret velger ut de mest relevante 
prosjektene, utarbeider kontrollutvalget en plan for dette arbeidet som skal vedtas av 
kommunestyret i løpet av 2016.  
 
Som et grunnlag for planen gjennomfører kontrollutvalget nå en overordnet analyse 
av kommunens virksomhet. Den overordnede analysen skal gi svar på hvilke 
områder det er knyttet størst risiko til, og hvilke områder det er mest vesentlig for 
kontrollutvalget å undersøke. 
 
Kontrollutvalget fikk en orientering fra rådmannen om Eidsvoll i møtet den 16.12.15, 
sak 41/2015, hvor det ble lagt vekt på utfordringer og rådmannens 
internkontrollaktiviteter. 
 
I tillegg har sekretariatet mottatt innspill fra revisjonen til overordnet analyse. 
 
Kontrollutvalget har lagt opp til følgende prosess og fremdrift for arbeidet med 
overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020: 
 

Januar Rådmannen er invitert til å gi en presentasjon av kommunen og gi 
innspill på risikoområder. Sekretariatet legger frem sak om 
overordnet analyse hvor kommunens aktiviteter er beskrevet ved 
KOSTRA-tall. 

Februar Ordfører inviteres til å gi innspill på risikoområder. 
 

Mars Sekretariatet legger frem en foreløpig presentasjon av 
tjenesteområdene. 
Kontrollutvalget drøfter risikoområder og vesentlighet. 
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Mai Kontrollutvalget sluttfører diskusjonen om risikoområder og 
vesentlighet og prioriterer områder/tema samt hvordan utvalget vil 
jobbe med dem. Sekretariatet legger frem utkast til overordnet 
analyse.  

Juni  Overordnet analyse vedtas. 

September Sekretariatet legger frem utkast til plan for kontroll- og 
tilsynsarbeidet. Plan for kontroll- og tilsynsarbeidet vedtas. Plan for 
forvaltningsrevisjon oversendes kommunestyret.  

 
 
I dette møtet  
Kontrollutvalget har invitert ordføreren til en samtale om arbeidet med overordnet 
analyse i denne saken. Utvalget ønsker særlig ordførerens innspill og vurderinger til 
risikoområder.  
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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2/16 Revisorbrev nr. 5 - Foreløpig innberetning om misligheter - 
Anmeldelse av tyveri fra kassebeholdning 

Arkivsak-dok. 15/00247-6 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 08.02.2016 2/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
1. Revisorbrev nr. 5 – Foreløpig innberetning om misligheter – Anmeldelse av 

tyveri fra kassebeholdning
2. Administrasjonens skriftlige svar på nummerert brev nr. 3 - årsregnskap 2014 

samt revisorbrev nummer 5 - Foreløpig innberetning om misligheter

Saksframstilling: 
Etter forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 3 femte ledd skal revisor 
sende foreløpig innberetning til kontrollutvalget straks det konstateres misligheter i 
kommunen. 

Eidsvoll kommune har innrapportert en sak til Romerike Revisjon IKS om at daglig 
leder ved en virksomhet i kommunen har anmeldt to tilfeller av tyveri fra 
kassebeholdningen (vedlegg 1).  

Virksomheten har ved to anledninger (28.8.15 og 11.10.15) avdekket manko på kr 
500,- i kassebeholdningen. Ingen navngitte personer mistenkes for å ha stjålet 
pengene, men daglig leder finner det mistenkelig at det ved to anledninger har vært 
manko på nøyaktig kr 500,-.  

Forholdet er politianmeldt. I brev fra Romerike politidistrikt, datert 2.11.2015, 
underrettes kommunen om at forholdet er henlagt da det ikke er fremkommet 
tilstrekkelige opplysninger til å identifisere gjerningsmannen.  

Kontrollutvalget fikk saken til foreløpig orientering i desember møtet 2015, og saken 
legges frem til behandling i denne saken. Administrasjonens skriftlige svar ligger 
vedlagt (vedlegg 2), og kommunens økonomisjef vil være til stede for å kunne gi en 
orientering i saken. 

Kontrollutvalget vil få en endelig innberetning fra revisjonen. 

Tilbake til sakslisten 
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3/16 Revisjonsbrev nr. 3 - årsregnskapet 2014 

Arkivsak-dok. 15/00247-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 08.02.2016 3/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling. 

Vedlegg: 
1. Revisjonsbrev nr 3 – Årsregnskapet 2014, datert 19.5.15
2. Administrasjonens skriftlige svar på nummerert brev nr. 3 - årsregnskap 2014 

samt revisorbrev nummer 5 - Foreløpig innberetning om misligheter

Saksframstilling: 
I revisjonsforskriftens § 4 er det oppgitt flere forhold som revisor plikter å påpeke 
skriftlig. Ved revideringen av årsregnskapet 2014 avdekket revisjonen tre forhold som 
ble tatt opp i nummerert brev nr. 3, datert 19.5.15 (vedlegg 1). Anmerkningen var av 
en slik karakter at det fikk innvirkning på konklusjonen i revisors beretning. 

Kontrollutvalgsforskriftens § 8 fastslår at kontrollutvalget skal påse at slike 
påpekninger blir fulgt opp. 

De forhold det nummererte brev tok opp gjaldt: 

 Formelle forhold

 Kontrolloppstillingen

 Intern kontroll

Administrasjonen ga en orientering til det nummererte brevet i kontrollutvalgets møte 
den 27.5.15, sak 19/2015. Kontrollutvalget ønsker nå å følge opp revisjonsbrevet i 
denne saken.  

Administrasjonens skriftlige svar ligger vedlagt, og kommunens økonomisjef vil være 
til stede for å kunne gi en orientering i saken.   

Tilbake til sakslisten 
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4/16 Diskusjonsnotat fra revisjonen på neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Arkivsak-dok. 15/00248-3 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 08.02.2016 4/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor området …… fra 
Romerike Revisjon IKS. Utvalget ber revisjonen om å legge frem en prosjektplan for 
prosjektet i sitt neste møte den 21.3.2016. 

Vedlegg:  
Forvaltningsrevisjon Eidsvoll kommune 2016 - diskusjonsnotat 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget bestilte et diskusjonsnotat fra revisjonen, basert på diskusjonen i 
møtet, for neste forvaltningsrevisjonsprosjekt i møte den 16.12.15, sak 42/2015. 

Kontrollutvalget ba om en skisse til prosjekter innenfor følgende to områder: 

 Eiendomsforvaltning (drift og vedlikehold)

 Barnevernet

I vedlagte notat skisseres mulige innfallsvinkler innenfor hvert av de to temaene. 
Forslagene er ment som et utgangspunkt for diskusjon i kontrollutvalget. Formål og 
problemstillinger i en undersøkelse må avgrenses nærmere i en prosjektplan. 

Det legges opp til en diskusjon i denne saken hvor kontrollutvalget bestiller neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt, samt spesifiserer ønsket problemstilling og bestiller en 
prosjektplan. 

Tilbake til sakslisten 
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5/16 Eierskapskontroll - Øvre Romerike avfallsselskap IKS 

Arkivsak-dok. 15/00249-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 08.02.2016 5/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret 
med følgende innstilling:  

 Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber om at rapportens
anbefalinger blir fulgt opp.

Vedlegg:  
Eierskapskontroll – Øvre Romerike Avfallsselskap IKS 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av 
eierinteressene i de selskapene som er omfattet av slik kontroll, herunder kontrollere 
om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med 
kommunestyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll), jf. kommuneloven § 77 
og §§ 13-15 i forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004 nr. 905. 

Bakgrunnen for denne selskapskontrollen er revidert plan for selskapskontroll 2014-
2016. 

Selskapskontrollen har som formål å gjennomgå og vurdere om kommunenes 
eierinteresser i Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS IKS) utøves i samsvar med 
kommunestyrenes vedtak og forutsetninger. I tillegg er det foretatt en samtale med 
daglig leder i ØRAS om selskapets drift og ledelse. Formålet med dette er blant 
annet å avklare om driften i selskapet skjer innenfor de rammer som er satt av 
eierne. 

Selskapskontrollen har en bred tilnærming og søker å fange opp flest mulige 
problemstillinger relatert til eierskapsoppfølgingen. Kontrollen vil ikke gå i dybden, 
men heller identifisere problemstillinger som senere kan bli gjenstand for ytterligere 
undersøkelser. 

Under revisjons samlede vurderinger og anbefalinger kommer det blant annet 
frem at:  
Revisjonens undersøkelser viser i all hovedsak at eierstyringen av selskapet er 
tilfredsstillende. De grunnleggende styringsverktøy som i utgangspunktet legger til 
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rette for en sikker og effektiv eierutøvelse er imidlertid ikke etablert. Dette er 
nærmere beskrevet i rapporten. 
 
Revisjonens undersøkelser viser også at representantskapsmedlemmene i 
utgangspunktet følger opp sine eierinteresser i tråd med føringer fra eier og 
lovpålagte krav. Revisjonen har imidlertid avdekket enkelte forhold som de anser å 
bryte med normer for god eierstyring. Dette er nærmere beskrevet i rapporten. 
  
Se rapportens kapittel 8 for en fullstendig fremstilling av de samlede vurderinger og 
anbefalinger. 
 
Revisjonens anbefalinger til undersøkelsen er som følger:  

 Det bør etableres rutiner for obligatorisk opplæring av folkevalgte 
representantskapsmedlemmer  

 Det bør utarbeides konkret eierstrategi for selskapet  

 Det bør utarbeides selskapsstrategi  

 Det bør utarbeides rutiner for rapportering av styreevaluering  

 Selskapets styre bør registreres i styrevervregisteret  

 
 
Rapporten legges frem til behandling i denne saken, og det legges opp til at 
revisjonen presenterer rapporten i møtet. 
 
 
 

Tilbake til sakslisten   
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6/16 Orientering om overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan 
for regnskapsrevisjon 2015 

Arkivsak-dok. 15/00071-3 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 08.02.2016 6/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar fremleggelsen om overordnet revisjonsstrategi for 
regnskapsrevisjon 2015 og revisjonsplan for Eidsvoll kommune til orientering. 

Vedlegg:  
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 
2015 (ettersendes) 

Saksframstilling: 
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. 

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.  

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.  

Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å dokumentere tilstrekkelige og 
effektive revisjonshandlinger i forbindelse med regnskapsrevisjon.

Revisjonen legger frem den overordnede revisjonsstrategien for Eidsvoll kommune i 
denne saken. Revisjonsstrategien beskriver ressursinnsats, formål, foreløpig 
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risikovurdering og fastsettelse av vesentlighetsgrense for regnskapsrevisjonen 2015. 
I tillegg vil revisjonen gi utvalget en muntlig orientering om revisjonsplanen. 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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7/16 Engasjement brev fra Romerike Revisjon IKS 

Arkivsak-dok. 15/00071-2 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 08.02.2016 7/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisjonens engasjementsbrev til orientering. 

Vedlegg:  
Engasjementsbrev – Eidsvoll kommune 

Saksframstilling: 
Romerike Revisjon IKS er valgt til kommunens revisor. Revisjonen består av 
forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon, og omfatter revisjonen av 
kommuneregnskapet. Revisor har et selvstendig faglig ansvar for å foreta revisjon i 
samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk (GKRS).  

I vedlagte engasjementsbrev til kontrollutvalget har Romerike Revisjon beskrevet sin 
forståelse av revisjonsoppdraget, slik at kontrollutvalget får en oppfatning av 
rollefordeling og hva som kan forventes av revisjonen. Det er imidlertid viktig å 
understreke at engasjementsbrevet ikke kan begrense pliktene revisor har etter lov 
og forskrift, men har som formål å klargjøre ansvar og omfanget av revisjonen på 
områder som ikke er dekket av regelverket.  

Engasjementsbrev for revisjonsoppdraget utarbeides for hver valgperiode eller oftere 
dersom det er forhold som tilsier det. 

  Tilbake til sakslisten 
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8/16 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 
 
Arkivsak-dok. 16/00028-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 08.02.2016 8/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 

Saksframstilling: 
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte.  
 
Revisjonen vil legge frem en halvårsrapport for revisjonsarbeidet i Eidsvoll kommune. 
 
 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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9/16 Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling 
 
Arkivsak-dok. 15/00078-4 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 08.02.2016 9/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar rådmannens svar om varslingssaker 2015 til orientering. 
 
 
 
 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har bedt rådmannen om en skriftlig orientering vedrørende 
varslingssaker 2015.  
 
Det opplyses at kommuneadministrasjonen har ikke mottatt noen varslingssaker i 
2015. 
 
 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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10/16 Kontrollutvalgets årsplan for 2016 

Arkivsak-dok. 15/00063-3 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 08.02.2016 10/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2016, med de endringer som

fremkom i møtet.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2016 til orientering.

Vedlegg:  
Forslag til kontrollutvalgets årsplan for 2016 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for 
kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å 
ivareta oppgavene sine. Planen inneholder også en oversikt over de områder som er 
prioritert og hvilke kontroll- og tilsynsoppgaver som vil stå i fokus. 

Årsplanen er forankret i kontrollutvalgsreglementet punkt 4e. Sammen med 
kontrollutvalgsreglement, møtekalender og budsjett for kontroll og tilsyn så utgjør 
årsplanen et viktig styringsdokument for utvalget.  

Kontrollutvalget er nyvalgt og i henhold til Forskrift for kontrollutvalg skal 
kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter 
at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet 
analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. 
Arbeidet med overordnet analyse og planene vil være et prosessarbeid som vil pågå 
gjennom hele 2016, og har derfor fått anselig plass i årsplanen for 2016. 

Opplæring vil være et hovedfokus nå i oppstarten på en ny periode. Det er holdt en 
presentasjon fra sekretariatet om utvalgets rolle og oppgaver. I tillegg er det holdt et 
felles seminar for alle kontrollutvalgene på Romerike hvor revisjonens oppgaver ble 
presentert. Sekretariatet har holdt lederopplæring for alle kontrollutvalgslederne på 
Romerike, og det ble besluttet å holde flere ledermøter i 2016. Videre legger 
sekretariatet opp til å gi utvalget en innføring i etiske problemstillinger og habilitet i 
løpet av 2016. 
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Kontrollutvalget har mange oppgaver og virkemidler og årsplanen tar sikte på 
gjenspeile dette ved å synliggjøre det totale kontroll- og tilsynsarbeidet. I tillegg har 
utvalget en oversikt med saker til behandling i hvert møte, som viser planlagt 
gjennomføring i 2016. Denne vil bli oppdatert fortløpende og er tilgjengelig på 
sekretariatets hjemmeside www.rokus.no.  
 
Denne saken er utsatt fra forrige møte. Forslag til kontrollutvalgets årsplan for 2016 
legges frem til behandling i denne saken hvor det legges opp til en konkret 
gjennomgang av årsplanen i møtet.  
 
Kontrollutvalgets årsplan for 2016 vil bli oversendt kommunestyret. 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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11/16 Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 

Arkivsak-dok. 15/00066-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 08.02.2016 11/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 vedtas.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering.

Vedlegg:  
Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune sin årsrapport for 2015 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret føre det løpende tilsynet med den 
kommunale forvaltningen.  

I henhold til kommunelovens kapittel 12, § 77 pkt. 6 skal kontrollutvalget rapportere 
resultatene av sitt arbeid til kommunestyret.  

Rapportering fra kontrollutvalget til kommunestyret skjer løpende gjennom året ved at 
saker og rapporter oversendes kommunestyret for videre behandling. I tillegg 
utarbeider kontrollutvalget etter hvert år en årsrapport som oversendes 
kommunestyret til orientering.  

Sekretariatet har utarbeidet et forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2015, og det 
legges opp til en konkret gjennomgang av rapporten i møtet. 

Tilbake til sakslisten 
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12/16 Referater 

Arkivsak-dok. 15/00262-3 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 08.02.2016 12/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar referatene til orientering. 

Vedlegg: 
1. Oversikt over saker til oppfølging 2015
2. Oversikt over saker til behandling 2016
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Nummerert brev nr. 3 - årsregnskap 2014 samt revisorbrev nummer 
5 - Foreløpig innberetning om misligheter 


Nummerert brev nr 3: 


 


Problemstillingen i brevet er 3 delt og det kommenteres derfor slikt: 


 


Formelle forhold: Årsregnskapet for 2015 skal innleveres til revisjonen innenfor lovbestemt 


frist.  


 


 


Kontrolloppstillingen: Kontrolloppstillingen 2013  


    Kontrolloppstillingen 2014  


 


Lønnsavdelingen har vært i kontakt med revisjonen om disse oppstillingene og er kommet til 


enighet om at man ikke fyller ut selve skjemaet for kontrolloppstillingen, men at kontoene 


som er avgjørende for oppstillingen blir avstemt de ulike år. Avstemming av A-melding for 


2015 vil være ferdig avstemt innen fristen for årsoppgjøret 2015. Avstemming av tidligere 


år vil sannsynligvis ikke bli ferdig innen denne fristen, men det arbeides kontinuerlig med 


2013 og 2014 og det forventes at disse er ferdig innen utgangen av februar ifølge leder av 


lønnsavdelingen.  


  


Intern kontroll: Gjelder avstemmingen av konti, deriblant lønnsrealterte konto. Viser også til 


presentasjon for kontrollutvalget 8.februar. 


  


Alle lønnsrelaterte konti skal være avstemt pr 31.12.2015. Det samme gjelder refusjon av 


syke- og svangerskapspenger. Refusjon syke- og svangerskapspenger er de største 


enkeltkonti blant disse, og har blitt viet mest oppmerksomhet. Avstemmingen som er 


foretatt blant disse er pr i dag 30.november og 31. desember. Innen fristen for 


årsregnskapet 2015 vil alle disse konti være avstemt pr 31.12.2015. Dette punktet har vært 


påpekt gjennom flere år av revisjonen og kommunen har vært nødt til å avstemme disse 


kontiene helt tilbake fra 2010 og fram til i dag. Funn som er gjort i den forbindelse vil være 


en del av presentasjonen til kontrollutvalget. De øvrige lønnsrelaterte konti vil også bli 


gjennomgått i kontrollutvalget.  
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Nummerert brev nr 5: 


 


Eidsvoll kommune har innrapportert en sak om tyveri fra kassebeholdningen på Råholt bad. 


Denne saken ble politianmeldt av kommunen ved daglig leder og saken ble henlagt av 


politiet den 2.11.2015.  


Råholt bad hadde også kassedifferanse på kr 400 pr 21.12.2015. Daglig leder har derfor stilt 


en rekke spørsmål til de som var på jobb denne dagen.   


Råholt bad har gått gjennom sine arbeidsmåter høsten 2015 og har derfor innskjerpet sine 


rutiner siste gang pr 22.12.2015.  


I etterkant av saken som ble henlagt har administrasjonen kommet med 2 spørsmål til 


avdelingen. 


Spørsmål 1: Kan Råholt bad klare seg uten kontanter slik at man innfører kun 


kortterminal? 


Spørsmål 2: Er det praktisk mulig å ta et kasseoppgjør mellom hver gang man skifter 


person i kassa? 


 


Svaret fra Råholt bad er følgende: 


 


«Om kasseoppgjør på Råholt Bad 


1. Jeg vil på det sterkeste fraråde å gjøre Råholt Bad kontantløst.  Det ble solgt billetter for cirka 8 
millioner kroner i 2015.  Kontantsalget er kr 2.000-18.000 daglig.  Kontantløs betaling vil kunne 
medføre en omsetningsnedgang i millionklassen.   


 


2. Jeg ser store utfordringer med hensyn til tidsbruk og «flaskehals» ved å foreta kasseoppgjør ved 
hvert bytte av person som betjener kassen i billettsalg og kafe. 


 


 


Det vil anslagsvis ta cirka 15 minutter med telling og rapportskriving ved et deloppgjør. Hvis 


en ekstra person skal kontrolltelle, slik det gjøres i dag ved det felles oppgjøret for badets to 


kasser, vil det ta ytterligere cirka 5-10 minutter, og totalt binde opp to personer av en 


totalbemanning på 3-6 personer. 


 


Deloppgjør i åpningstiden vil skape «flaskehalser».  I motsetning til en matbutikk med 


mange kasser, vil et deloppgjør på Råholt Bad stoppe salget/betjeningen fullstendig i en 


kasse de minuttene det tar å skrive ut en delrapport. 


Det vil kunne gå relativt greit på en stille hverdag, men tidsbruken vil skape irritasjon hos 


badegjestene, og vil bli oppfattet som dårlig kundeservice, på en travel fredagsettermiddag 


eller helgedag. 


 


Deloppgjør vil som nevnt over binde opp personell.  Hvis det ikke settes inn ekstrapersonell, 


vil servicenivået i eksempelvis kafeen gå ned. Skal det unngås kan badevakter fra 


bassengområdene trekkes inn, men da vil sikkerhetsnivået gå faretruende ned.  Det sikreste 


og smidigste vil derfor å sette inne ekstrapersonell, men som i lønnskostnader langt vil 


overskride Råholt Bads årlige kronedifferanse ved dagsoppgjør.   


Jeg har vært i kontakt med Loomis for å høre prisen på lukkede mynt- og seddelautomater à 


la de som fins i matbutikker og storkiosker.  Prisen ble oppgitt til cirka kr 100.000 per 


kassepunkt i tillegg til bakromsløsningen.  For Råholt Bads del vil kunne komme på cirka kr 


300.000. 


Vår kontaktperson hos Loomis skal imidlertid se på saken og forsøke å komme opp med en 


rimeligere alternativ løsning. 


 


Oppsummert: Råholt Bad innførte skjerpet rutine den 22.12.15.  Se rutine i bunn av 


epostmeldingen. 


Undertegnede mener at Råholt Bad skal fortsette med ett felles oppgjør daglig.   


Tilbud fra Loomis vil bli vurdert.  Det vil bli lagt fram for deg. 
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Med vennlig hilsen  


Jan-Christian Ulleberg  


daglig leder Råholt Bad  


Eidsvoll kommune  


Tlf 488 93 494 / 66 10 74 72  


Epost jan-christian.ulleberg@eidsvoll.kommune.no  


 


 


  


Skjerpet rutine om kontanthåndtering fra og med 22.12.15 


 Antall personer i kassene skal holdes på et minimum: 1-2 personer på dagtid, 2-3 på kveldstid og 
cirka 4 i helger. 


 Kassene skal i hovedsak kun betjenes av faste ansatte med egen bruker-ID på kassene. 


 Tilkallingsvikarer har ingen adgang til safe og nøkkelskap. 


 Dagsoppgjør skal foretas av to personer, fortrinnsvis billettselger/kafeansatt og bademester. 


 Alt over fast kassebeholdning, kr 10.000, droppes i safe sammen med dagsoppgjør. 


 Kontantbeholdningen på kr 10.000 skal være fordelt på kr 7.000 i kontantsafe (buffer) samt kr 
1.500 i hver av kassene. 


 Kassene og safe skal kontrolltelles hver morgen før salget starter. 
Avvik meldes til daglig leder på epost. 


 Avvik i dagsoppgjør på mer enn kr 100 utløser skriftlig rapport til daglig leder. Rapport skrives av 
bademester og/eller billettselger/kafeansatt, som har i oppgave å innhente informasjon fra 
øvrige selgere. 
 
Rapporten skal gi svar på følgende spørsmål: 


1. Hva er årsaken til differansen? 
2. Hvem sto i kassene den dagen? 
3. Når sto den enkelte der? 
4. Hva skjedde av hendelser som kan ha resultert i manko? 
5. Er rutine om bytte av selger (av- og på-logging) fulgt? 
6. Er rutine om kontrolltelling av kassene på dagtid (før salget begynner) fulgt? 
7. Ved kontrolltelling: Hva utgjorde kassebeholdningen? 


Punktlisten består i hovedsak av allerede gjeldende regler/instrukser, men er 


skjerpet på et par punkter.  


Rutinen gjelder fra 22.12.15 inntil den erstattes av en ytterligere skjerpet 


versjon.» 


 


 


Som en konklusjon på dette vil det være en kost/nytteeffekt når man skal vurdere om 


hvorvidt kasseoppgjør skal skje mellom bytte av personene som står i kassa.  


 


 


 


Med hilsen 


 


 


David Eriksen 


økonomisjef 


 


Dokumentet er elektronisk godkjent. 


 



mailto:jan-christian.ulleberg@eidsvoll.kommune.no
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1 Innledning 
Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. 


Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll på vegne av kommunestyret, 


og skal utøve sitt arbeid iht. kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg. 


Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp ethvert forhold ved kommunens virksomhet så 


lenge det kan defineres som kontroll og tilsyn, men kan ikke overprøve politiske 


prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.  


 


Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til kommunestyret. Noen saker som 


f.eks. forvaltningsrevisjonsrapporter og rapporter etter selskapskontroller oversendes 
kommunestyret gjennom året etter hvert som de foreligger. Årsrapporten skal gi en 
samlet oversikt over kontrollutvalgets virksomhet i 2015. 


 


2 Kontrollutvalgets virksomhet 
 
2.1 Medlemmer 
 
Kontrollutvalget i Eidsvoll besto av følgende 5 medlemmer frem til valget: 
 


Medlem  Parti  Varamedlem  Parti  


1. Hans Chr. 


Wilberg - leder  


H  Karin Holt (for 1 


og 4)  


KRF  


2. Ståle Melby - 


nestleder  


AP  Jorunn 


Mathisen (for 1 og 


4)  


H  


3. Anne M. 


Sandholt  


AP  Vidar Doknes 
(for 1 og 4)  


SP  


4. Gunn Elin 


Blakkisrud  


SP  Jørund Lægland 
(for 1 og 4)  


H  


5. Tommy 


Holm Fossum  


FRP  Finn Bergstrøm 
(for 2 og 3)  


AP  


--  --  Bjørg Bratvold 
(for 2 og 3)  


AP  


--  --  Kjell Arne 


Melbye (for 2 og 


3)  


AP  


--  --  Bjørg Olaug 


Strand (for 2 og 3)  


AP  


--  --  Gudbrand Bræk 
(for 5)  


EDB  


--  --  Tone Mette 


Wenger (for 5)  


EDB  
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2.2 Møter og saker 
I løpet av 2015 har kontrollutvalget avholdt 6 møter og behandlet 46 saker. Hvilke 


saker som er behandlet går frem av vedlegget til årsrapporten. 


 


Kontrollutvalget er beskrevet på sekretariatets hjemmeside www.rokus.no, og her 


blir utvalgets møteinnkallinger, protokoller, sentrale dokumenter og rapporter lagt 


ut. 


 


 
3 Kontrollutvalgets oppgaver 
 
3.1 Orienteringer 
Kontrollutvalget gjennomfører samtaler med både ordfører og rådmann ved behov. 


Ordfører har generell møterett i kontrollutvalgets møter. Rådmannen blir innkalt for 


å rapportere eller orientere kontrollutvalget i spesielle saker. I enkelte saker blir 


også andre ansatte innkalt til kontrollutvalget for å orientere. 


 


Kontrollutvalget fikk en orientering fra rådmannen i februarmøtet om innføringen av 


nytt e-handel system i Eidsvoll kommune. Kontrollutvalget ønsket å se på prosessen 


så langt, og tilsikre at det videre arbeidet var godt planlagt. Kontrollutvalget tok 


redegjørelsen til orientering, men vil følge opp saken i 2016. 


 


Med bakgrunn i tidligere orienteringer og virksomhetsbesøk til lønnsavdelingen i 


Eidsvoll kommune så fikk kontrollutvalget en orientering av rådmannen i det 


samme møtet om status på lønnsavdelingen i forbindelse med innføring av nytt 


lønns- og personalsystem i kommunen. Kontrollutvalget vil følge opp saken i 2016.  


 


Kontrollutvalget fikk også en orientering om A-ordningen i februarmøtet. 


 


Med bakgrunn i en artikkel i Eidsvoll Ullensaker Blad fikk kontrollutvalget en 


skriftlig redegjørelse fra rådmannen i marsmøtet. Saken dreide seg om fem private 


barnehager som hadde fått for mye i tilskudd fra kommunen, og at beløpene 


vanskelig kunne kreves tilbakebetalt. Kontrollutvalget tok rådmannens redegjørelse 


til orientering. 


 


Som en del av det generelle tilsynet med forvaltningen var kontrollutvalget på 


virksomhetsbesøk til Råholt ungdomsskole i marsmøtet. Utvalget fikk en generell 


orientering vedrørende virksomheten, samt en omvisning.  


 


Kontrollutvalget fikk også en årlig orientering om varslingssaker i mars møtet. 


  


I det samme møtet fikk kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse fra rådmannen om 


sykepengerefusjon. Kontrollutvalget tok saken til orientering, men vil følge opp 


saken i 2016. 


 


I forbindelse med overskridelsene på renseanlegget i Bårlidalen så fikk 


kontrollutvalget en orientering fra rådmannen i septembermøtet. Rådmannen har 


bestilt en ekstern rapport om forholdet og kontrollutvalget har bedt om en kopi av 


denne så fort denne foreligger. Rapporten er forsinket da det er krevende å få frem  
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all relevant dokumentasjon. Kontrollutvalget avventer rapporten. 


 


I forbindelse med arbeidet om overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 


fikk kontrollutvalget en generell presentasjon fra rådmannen om Eidsvoll 


kommune, samt innspill av kommunens utfordringer og risikoområder. Denne 


saken vil fortsette videre som et prosessarbeid gjennom hele 2016.    


 


3.2 Henvendelser 
Det er kontrollutvalget selv som vurderer om en henvendelse hører inn under 
utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken. 


 
Kontrollutvalget har ikke mottatt noen henvendelser i 2015.   
 


 


3.3 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at årsregnskapet for kommunen og de kommunale 


foretakene blir revidert på en betryggende måte, jfr. kontrollutvalgsforskriftens § 6. 


Det vil si at revisjonsarbeidet foregår i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 


revisjonsskikk. 


 
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av 


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


innstilling til kommunestyret. 


 
Kommunens årsregnskap ble behandlet i kontrollutvalget den 27. mai. Økonomisjef og 


regnskapssjef la frem kommunens årsberetning og årsregnskap. Fagansvarlig 


regnskapsrevisor redegjorde for revisjonsarbeidet og revisors beretning.  


 


Revisjonen avla en negativ revisjonsberetning den 15. april for Eidsvoll kommunes 


regnskap for 2014. Revisjonsberetningen påpekte at administrasjonssjefen ikke har 


avgitt et årsregnskap og årsberetning for Eidsvoll kommune for regnskapsåret 2014 


innen den fristen som følger av forskrift om årsregnskap og årsberetning. 


Revisjonsberetningen ville bli trukket tilbake når revisjonen hadde fått tid til å 


gjennomføre nødvendige revisjonshandlinger for å bekrefte årsregnskapet. 


 


Revisor avla endelig beretning den 19. mai, og denne erstattet tidligere avgitt 


beretning. Revisjonsberetningen ble avgitt med forbehold om registrering og 


dokumentasjon. Forbeholdet gikk ut på at kommunen ikke hadde etablert 


tilfredsstillende rutiner for løpende avstemming og dokumentasjon av lønnsrelaterte 


poster i regnskapet gjennom året samt avstemming av balanseposter per 31.12.  


 


Kontrollutvalget mottok et nummerert brev nr. 3 i forbindelse med årsregnskapet 


2014. Anmerkningene var av en slik karakter at det fikk innvirkning på konklusjonen i 


revisors beretning. De forhold det nummererte brev tok opp gjaldt formelle forhold, 


kontrolloppstilling og interkontroll. Revisjonen redegjorde for det nummererte brevet 


og administrasjonen ga en muntlig kommentar til brevet. Kontrollutvalget vil få en 


statusoppdatering på brevet fra administrasjonen i februar 2016.    


 


Kontrollutvalget mottok revisorbrev nr 4 – Endelig innberetning om mistanke om 


misligheter i septembermøtet. Saken ble tatt til orientering.  
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I desember møtet mottok kontrollutvalget revisorbrev nr 5 – foreløpig innberetning 


om misligheter – anmeldelse av tyveri fra kassebeholdning. Kontrollutvalget tok saken 


til foreløpig orientering, og vil følge opp saken i februar 2016.  


 


 


3.4 Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon 
 


Kontrollutvalget behandlet sak om revidering av plan for forvaltningsrevisjon i 


møtet 9.2.15, sak 6/2015. Kontrollutvalget vedtok følgende prioritering av 


forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2014 - 2016:  


 


 Vedlikehold av kommunale bygg (drift og vedlikehold)  


 Sykehjem (tildeling og kapasitet)  


 


I maimøtet behandlet kontrollutvalget forvaltningsrevisjonsrapporten – 


hjemmesykepleie internkontroll, dokumentasjon og kvalitet. Formålet med 


prosjektet var å gi kontrollutvalget informasjon om Eidsvoll kommune har et 


tilfredsstillende internkontrollsystem innen hjemmebaserte tjenester, om behov 


dokumenteres for dem som mottar hjemmesykepleie og om de mottar de tjenestene 


de har krav på.  


I revisjonens samlede vurdering og konklusjon kom det frem at det er mye positivt i 


det arbeidet som foregår i Hjemmebaserte tjenester i Eidsvoll kommune – det har 


vært lagt ned et stort arbeid med å oppdatere og utvikle et godt 


internkontrollsystem for tjenesten. Internkontrollen i Hjemmebaserte tjenester er 


dokumentert og tilgjengelig, og delvis oppdatert. Det har også vært store 


forbedringer når det gjelder dokumentasjon om brukerne og av endringer i 


brukernes behov. Når det gjelder hvorvidt brukerne får dekket sine grunnleggende 


behov, mener revisjonen at Eidsvoll kommune har lagt seg på et nivå i 


tjenestetilbudet hvor liv og helse skal ivaretas. Det kan stilles spørsmål om 


brukernes behov for hjemmetjenester utover dette ivaretas på en god nok måte. 


Funn i revisjonen tyder på at kvalitetsforskriftens krav til blant annet å få ivaretatt 


sosiale behov og til å få følge en normal livs- og døgnrytme og unngå uønsket og 


unødig sengeopphold ikke følges godt nok opp.  


Kontrollutvalget tok rapporten til orientering, og oversendte rapporten til 


kommunestyret med forslag om at rådmannen skulle følge opp rapportens 


anbefalinger. Kommunestyret behandlet rapporten i junimøtet, sak 15/63. 


Kontrollutvalget vil følge opp rapporten i løpet av 2016.     


 


I septembermøtet gjorde kontrollutvalget en oppfølging av rapport om 


revisjonsgjennomgang av kjøp av varer og tjenester gjort i Eidsvoll kommune i 


perioden 2011 – 2013. Kontrollutvalget tok saken til orientering.    


 


I desember møtet startet kontrollutvalget på en bestillingsdialog med revisjonen om 


neste forvaltningsrevisjonsprosjekt.  


  


3.5 Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll  


 
Kontrollutvalget behandlet en eierskapskontroll på Øvre Romerike Industriservice AS i 
septembermøtet. Kontrollutvalget innstilte til kommunestyret at Eidsvoll kommune 
utarbeider rutiner/prosedyrer for oppfølging av eierskap. Kommunestyret behandlet  
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rapporten i desember møtet, sak 15/111.     
 


I plan for selskapskontroll 2014 – 2016 så har kontrollutvalget følgende plan: 
 ØRAS IKS – behandles i møtet 8.2.16 
 ØRBR IKS (høst 2016) 


 


3.6 Tilsyn med revisjonen 
 


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


kontrollutvalgsforskriftens § 4. Eidsvoll kommune benytter Romerike Revisjon IKS 


som leverandør av revisjonstjenester. 


 
Kontrollutvalget mener at det er en forsvarlig revisjonsordning. 


 


I tillegg til å påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at 


årsregnskapet blir revidert på en betryggende måte, skal kontrollutvalget holde seg 


løpende orientert om revisjonsarbeidet.  


 


I septembermøtet fikk kontrollutvalget en rapport om revisjonsåret 2014/2015. 


Rapporten ga en oversikt om Romerike Revisjon IKS og oppgaver og leveranser, hvor 


det bl.a. er redegjort for tidsforbruket for revisjonsoppgaver i Eidsvoll kommune. 


 


I den samme møtet la revisjonen frem uavhengighetserklæring for oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor og forvaltningsrevisor.  


  
Revisjonen rapporterer i egen sak om det løpende revisjonsarbeidet i hvert møte. 


 


3.7 Budsjettbehandlingen 


 
Etter kontrollutvalgets forskrift § 18 skal kontrollutvalget legge fram forslag til 


budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Forslaget bør foreligge tidsnok 


til at kommunen kan få innarbeidet dette i sine budsjetter. Budsjettforslaget skal 


inneholde utgifter til kontrollutvalgets virksomhet, ramme for sekretariatets budsjett 


og ramme for revisjonens budsjett. Til sammen skal dette utgjøre funksjon 110 i 


KOSTRA-rapporteringen. 


 


I kontrollutvalgets budsjett ligger godtgjørelser, utgifter til reise, kurs, bevertning 


mv. I revisjonens budsjett ligger revisjon av kommuneregnskapet, 


regnskapsbekreftelser samt andre tilhørende oppgaver. Det utføres også 


forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre undersøkelser etter bestilling fra 


kontrollutvalget. 


 


I sekretariatets budsjett ligger blant annet arbeid med å sørge for at de saker som 


behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir fulgt 


opp. 


 


Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 


septembermøtet. Forslaget ble deretter oversendt kommunen. For 2016 har 


forslaget en ramme på kr 2 356 359.  
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Kommunens årsbudsjett ble behandlet i kommunestyret 8.12.15, sak 15/104. 


 


3.8 Kontrollutvalgets rapportering 
 
Kontrollutvalget har i 2015 gjennomført følgende rapportering: 


 


 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 ble behandlet i kontrollutvalget 9.2.15 


og i kommunestyret 10.3.15, sak 15/25. 


 Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret i forbindelse med 


oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll – dette blir 


gjort gjennom kontrollutvalgets årsrapport, jf. pkt. 3.4 og 3.5. 


 Rapporter etter gjennomførte kontroller er sendt fortløpende til 


kommunestyret, jf. avsnitt 3. 


 


3.9 Øvrige aktiviteter 


 
Kontrollutvalgets oppgaver er varierte og utvalget ser behov for en jevnlig 


oppdatering av sine kunnskaper, samt å treffes og ha kontakt med andre 


kontrollutvalg. 


 
Kontrollutvalget var representert på kontrollutvalgskonferansen 2015. 
 


Kontrollutvalget var representert på samarbeidsforum mellom kontrollutvalgene på 


Romerike. Samlingene inneholder dialog og erfaringsutveksling der man diskuterer 


problemstillinger knyttet til kontrollutvalgsarbeid, samt å utvikle og dele gode 


praksiser. 


 


4 Sekretærfunksjonen 
 


Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Eidsvoll kommune utføres av Romerike 


kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS). 


 


Kontrollutvalgets sekretariat har totalt brukt 224 timer på arbeid for kontrollutvalget i 


Eidsvoll kommune.     


 


Fordelingen på oppgaver er slik: 


 


Oppgaver 2015 Timer 


Saksbehandling 196 


Møter kontrollutvalget 17 


Overordnet analyse, opplæring mv. 11 


Totalt 224 


 


Under saksbehandling ligger all saksforberedelse, herunder årsplan og årsrapport. 


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


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


tilrettelegging av møter. 
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5 Avsluttende kommentarer 
 


Kontrollutvalgets oppgave er å ivareta kontroll- og tilsynsfunksjonen i kommunen 


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


 
Dialogen med ordfører og rådmann oppleves som god. 


 


 


Eidsvoll 8.2.2016 


Vegard Ellingsen 


Kontrollutvalgsleder 


                                                             Øystein Hagen 


                                                             Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS  
 
 







 


 


  
 


 Vedlegg 1 – Saker behandlet i Eidsvoll kontrollutvalg 2015 
 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


9.2.15 1/2015 Orientering ved rådmannen 


vedrørende E-handel 


prosjektet. 


Kontrollutvalget tar saken til orientering, men ønsker å følge opp e- 


handel prosjektet i løpet av første halvår 2016. 
 Innkaller 


rådmann 1. 


halvår 2016. 


 



9.2.15 2/2015 Orientering ved rådmannen 


vedrørende status i 


lønnsavdelingen. 


1. Kontrollutvalget redegjørelsene til orientering. 


2. Med bakgrunn i tidligere orienteringer i kontrollutvalgssak 


20/2013, 24/2013 og 08/2014 så vil utvalget be om en skriftlig 


bekreftelse fra rådmannen om alle krav vedrørende 


sykepengerefusjon er meldt inn til NAV til rett tid. 


Brev sendes til 


rådmannen. 
  





9.2.15 3/2015 Orientering ved rådmannen 


vedrørende A-ordningen. 


Redegjørelsene tas til orientering.    
 


9.2.15 4/2015 Tilskudd til private 


barnehager. 


Kontrollutvalget vil be rådmannen om en orientering om hvordan 


kommunen ivaretar kvalitetssikringen av beregninger og utbetaling 


av tilskudd til private barnehager. 


Brev sendes til 


rådmannen. 
  


 


9.2.15 5/2015 Kontrollutvalgets årsrapport 


for 2014. 


1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas. 


2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 


 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2014 


til orientering. 


Særutskrift 


sendt til KS 


12.2. 


Avventer 


behandling i KS. 


Behendlet i 


kommunest 


yret 10.3, 


sak 15/25. 


 


9.2.15 6/2015 Prioritering av 


forvaltningsrevisjonsprosjekter 


for perioden 2015 – 2016. 


Kontrollutvalget vedtar følgende prioritering av 


forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2014 - 2016: 


1. Vedlikehold av kommunale bygg (drift og vedlikehold) 


2. Sykehjem (tildeling og kapasitet) 


Særutskrift 


sendt til Rri 


12.2. 


  
 


9.2.15 7/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    
 


9.2.15 8/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    
 


9.2.15 9/2015 Eventuelt.     
 


        


23.3.15 10/2015 Virksomhetsbesøk til Råholt 


ungdomsskole. 


Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.    
 


        


 
 







 


 


  
 


Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


23.3.15 11/2015 Forvaltningsrevisjonsrapport – 


hjemmesykepleie 


internkontroll, dokumentasjon 


og kvalitet. 


Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon til orientering, og tar 


saken opp til behandling i møtet den 4.5.15. 


Romerike 


Revisjon og 


rådmannen. 


KU møte 4.5.15.  
 


23.3.15 12/2015 Skriftlig orientering ved 


rådmannen om kvalitetssikring 


av beregninger og utbetaling 


av tilskudd til private 


barnehager. 


1. Kontrollutvalget tar rådmannens skriftlige redegjørelse 


foreløpig til orientering. 


2. Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre opp på møte den 


27.5.15 i forbindelse med behandling av årsregnskapet 2014. 


 Tas opp på KU 


møte 27.5.15. 
 


 


23.3.15 13/2015 Varslingssaker 2014. Kontrollutvalget tar saken til orientering.    
 


23.3.15 14/2015 Skriftlig bekreftelse fra 


rådmannen om 


sykepengerefusjon. 


1. Kontrollutvalget tar rådmannens svar til foreløpig orientering. 


2. Kontrollutvalget vil følge opp saken 2. halvår 2015. 
 Følges opp 2. 


halvår 2015. 
 


 


23.3.15 15/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    
 


23.3.15 16/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    
 


23.3.15 17/2015 Eventuelt. Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 


Mandag 4.5.2015, kl. 18:00. 
   


 
        


27.5.15 18/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til 


Eidsvoll kommunes 


årsregnskap for 2014. 


Kontrollutvalgets uttalelse til Eidsvoll kommunes årsregnskap 2014 


vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 


Kommunestyr 


et 
 Behandlet i 


kommunest 


yret den 


16.6.15, 


sak 15/48. 


 


27.5.15 19/2015 Revisjonsbrev nr. 3 - 


årsregnskapet 2014. 


1. Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering. 


2. Kontrollutvalget vil be om rådmannens kommentarer til 


revisjonsbrev nr. 3 – årsregnskapet 2014. 


3. Saken settes opp til behandling i møte 22. juni. 


Rådmann. Settes opp til 


behandling i KU. 
   


27.5.15 20/2015 Behandle 


forvaltningsrevisjonsrapporten 


– hjemmesykepleie- 


I. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 


II. Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 


1)   Kommunestyret tar rapporten til orientering. 


Kommunestyr 


et 
 Behandlet i 


kommunest 


yret den 


 


        


 







 


 


  
 


Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


  internkontroll, dokumentasjon 


og kvalitet. 


2)   Kommunestyret ber rådmannen følge opp at: 


a. Det påbegynte arbeidet med internkontrollsystemet og 


dokumentasjon av brukernes behov må fortsatt ha høy prioritet, 


må følges opp og evalueres og justeres etter behov. 


b. Det bør sikres at alle brukere gis mulighet til medbestemmelse 


i forbindelse med daglig utførelse av tjenestene. 


c. Det bør vurderes å iverksette tiltak for å sikre at brukerne av 


hjemmebaserte tjenester får tilfredsstilt sine grunnleggende 


behov, slik de er definert i kvalitetsforskriften § 3. 


d. Det bør vurderes om det er rett balanse i kommunen mellom 


den institusjonsbaserte og den hjemmebaserte omsorgen. Dette 


for å sikre at innretningen av tjenestetilbudet i seg selv er i 


stand til å ivareta tilstrekkelig og nødvendig helsehjelp også til 


brukere utenfor institusjoner/boliger med bemanning. 


  16.6.15, 


sak 15/63. 
  


27.5.15 21/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    
 


27.5.15 22/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


1. Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


2. Kontrollutvalget ber sekretariatet å legge frem en sak om 


presisering og forståelse av kommunens økonomireglement 


punkt 2-5 avslutning til møtet den 7.9.2015. 


ROKUS og 


Rri. 


Settes opp til 


behandling i KU 


i forbindelse med 


sak om 


prosjektregnskap. 


   


27.5.15 23/2015 Eventuelt.     
 


        


7.9.15 24/2015 Oppfølging av 


revisjonsgjennomgang 


vedrørende kjøp av varer og 


tjenester gjort i Eidsvoll 


kommune i perioden 2011- 


2013. 


Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.    
 


7.9.15 25/2015 Orientering ved rådmannen. 1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 


2. Kontrollutvalget ber rådmannen om å oversende rapporten 


vedrørende renseanlegget så fort denne foreligger. 


Rådmannen Legges frem for 


kontrollutvalget 


snarest mulig. 


   


        


 







 


 


  
 


Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Oppfølging Behandlet Ferdig 


7.9.15 26/2015 Eierskapskontroll – Øvre 


Romerike Industriservice AS. 


1. Kontrollutvalget vil følge opp rapportens anbefalinger i løpet 


av 2016. 


2. Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 


 Kommunestyret ber om at Eidsvoll kommune utarbeider 


rutiner/prosedyrer for oppfølging av eierskap. 


Kommunestyr 


et 


    


7.9.15 27/2015 Revisorbrev nr 4 - Endelig 


innberetning om mistanke om 


misligheter. 


Kontrollutvalget tar saken til orientering.    


7.9.15 28/2015 Rapport revisjonsåret 


2014/2015. 


Kontrollutvalget tar rapport for revisjonsåret 2014/2015 til 


orientering. 
   


7.9.15 29/2015 Uavhengighetserklæring 


oppdragsansvarlig 


regnskapsrevisor og 


forvaltningsrevisor. 


Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger tas til orientering.    


7.9.15 30/2015 Budsjett for kontroll- og 


tilsynsvirksomheten 2016. 


1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen 


for Eidsvoll kommune vedtas og oversendes kommunen som 


kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2016. 


 


Budsjett Budsjett 


Poster 2016 2015 


Kontrollutva  Godtgjørelser 


lget kontrollutvalget 81 000 81 


000 Reiseutgifter/kjøregodtgj 


. 1 000 1 000 


Arbeidsgiveravgift 11 000 11 


000 Kontorutgifter, telefon, 


aviser, tidsskrifter 10 000 10 000 


Møteutgifter 3 000 3 000 


Kurs 35 000 35 000 


Sum 141 000 141 000 


Sekretariatet  Ramme for virksomheten 222 542 212 623 


Eidsvoll 


kommune 
  


  


 
 
 







 


 


  
 


 


Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Oppfølging Behandlet Ferdig 


   
Revisjonen 1 992 81 1 956 


Ramme for virksomheten 7 700 


2 356 2 310 


359 323 


2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret 


vedrørende budsjettet for Eidsvoll kommune 2016. 


3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering 


av bevilgede beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes 


kontrollutvalget til orientering. 


    


7.9.15 31/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    


7.9.15 32/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    


7.9.15 33/2015 Evaluering av arbeidet i 


kontrollutvalget. 


Saken tas til orientering.    


7.9.15 34/2015 Eventuelt.     


  


 
      


 
 
 







 


 


  
 


Møte Sak nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


16.11.15 35/2015 Presentasjon av nye 
medlemmer og sekretariatet 


Kontrollutvalget tar informasjonen til 


orientering. 


     


16.11.15 36/2015 Erfaringsoverføring fra 
forrige kontrollutvalgsleder 


Kontrollutvalget tar informasjonen til 
orientering. 


     


16.11.15 37/2015 Kontrollutvalgets rolle 


og oppgaver 


Kontrollutvalget tar 


informasjonen til orientering. 


     


16.11.15 38/2015 Rutiner for innkalling og 


protokoll 


1. Protokollen underskrives 


rett etter møteslutt 


2. Kontrollutvalgsleder 


underskriver protokollen 


     


16.11.15 39/2015 Møteplan for 2015 og 2016 1. Kontrollutvalget berammer neste 
møte til onsdag 16. desember 2015  


2. Kontrollutvalget avholder følgende 
møter i 2016:  
 Mandag 8. februar  


 Mandag 21. mars  


 Mandag 23. mai  
 Mandag 20. juni  
 Mandag 5. september  
 Mandag 14. november  
 Mandag 12. desember  


3. Kontrollutvalget starter sine møter 


kl. 17:00, og møtene holdes på 
Eidsvoll rådhus.  


     


16.11.15 40/2015 Eventuelt       


        


16.12.15 41/2015 Overordnet analyse Eidsvoll 
kommune - opplegg og 


fremdrift 


1. Kontrollutvalget slutter seg til 
opplegget og fremdriftsplanen for 


overordnet analyse. 
2. Kontrollutvalget tar informasjon fra 


rådmannen til orientering 
 


     


16.12.15 42/2015 Bestille neste 
forvaltningsrevisjonsprosjek
t 


Kontrollutvalget ber revisjonen om å 
legge frem et diskusjonsnotat, basert på 
diskusjonen i møtet, innenfor områdene 


eiendomsforvaltning (drift og 


vedlikehold) og barnevernet. 
Kontrollutvalget ber om at notatet 
legges frem i neste møte den 8.2.2016. 


Romerike 
Revisjon 


 8.2.2016   







 


 


  
 


Møte Sak nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


16.12.15 43/2015 Kontrollutvalgets årsplan 
for 2016 


Kontrollutvalget utsetter saken til neste 
møte. 


  8.2.2016   


16.12.15 44/2015 Revisorbrev nr. 5 – 


Foreløpig 


innberetning om 


misligheter – 


Anmeldelse av 


tyveri fra 


kassebeholdning 


1. Kontrollutvalget tar saken til 
foreløpig orientering. 


2. Revisorbrev nr. 5 følges opp i 


februarmøtet 2016. 


  8.2.2016   


16.12.15 45/2015 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 


     


16.12.15 46/2015 Eventuelt       
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SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 2015 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


9.2.15 1/2015 Orientering ved rådmannen 


vedrørende E-handel 


prosjektet. 


Kontrollutvalget tar saken til orientering, men ønsker å følge opp e- 


handel prosjektet i løpet av første halvår 2016. 
 Innkaller 


rådmann 1. 


halvår 2016. 


 



9.2.15 2/2015 Orientering ved rådmannen 


vedrørende status i 


lønnsavdelingen. 


1. Kontrollutvalget redegjørelsene til orientering. 


2. Med bakgrunn i tidligere orienteringer i kontrollutvalgssak 


20/2013, 24/2013 og 08/2014 så vil utvalget be om en skriftlig 


bekreftelse fra rådmannen om alle krav vedrørende 


sykepengerefusjon er meldt inn til NAV til rett tid. 


Brev sendes til 


rådmannen. 
  





9.2.15 3/2015 Orientering ved rådmannen 


vedrørende A-ordningen. 


Redegjørelsene tas til orientering.    
 


9.2.15 4/2015 Tilskudd til private 


barnehager. 


Kontrollutvalget vil be rådmannen om en orientering om hvordan 


kommunen ivaretar kvalitetssikringen av beregninger og utbetaling 


av tilskudd til private barnehager. 


Brev sendes til 


rådmannen. 
  


 


9.2.15 5/2015 Kontrollutvalgets årsrapport 


for 2014. 


1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas. 


2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 


 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2014 


til orientering. 


Særutskrift 


sendt til KS 


12.2. 


Avventer 


behandling i KS. 


Behendlet i 


kommunest 


yret 10.3, 


sak 15/25. 


 


9.2.15 6/2015 Prioritering av 


forvaltningsrevisjonsprosjekter 


for perioden 2015 – 2016. 


Kontrollutvalget vedtar følgende prioritering av 


forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2014 - 2016: 


1. Vedlikehold av kommunale bygg (drift og vedlikehold) 


2. Sykehjem (tildeling og kapasitet) 


Særutskrift 


sendt til Rri 


12.2. 


  
 


9.2.15 7/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    
 


9.2.15 8/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    
 


9.2.15 9/2015 Eventuelt.     
 


        


23.3.15 10/2015 Virksomhetsbesøk til Råholt 


ungdomsskole. 


Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.    
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


23.3.15 11/2015 Forvaltningsrevisjonsrapport – 


hjemmesykepleie 


internkontroll, dokumentasjon 


og kvalitet. 


Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon til orientering, og tar 


saken opp til behandling i møtet den 4.5.15. 


Romerike 


Revisjon og 


rådmannen. 


KU møte 4.5.15.  
 


23.3.15 12/2015 Skriftlig orientering ved 


rådmannen om kvalitetssikring 


av beregninger og utbetaling 


av tilskudd til private 


barnehager. 


1. Kontrollutvalget tar rådmannens skriftlige redegjørelse 


foreløpig til orientering. 


2. Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre opp på møte den 


27.5.15 i forbindelse med behandling av årsregnskapet 2014. 


 Tas opp på KU 


møte 27.5.15. 
 


 


23.3.15 13/2015 Varslingssaker 2014. Kontrollutvalget tar saken til orientering.    
 


23.3.15 14/2015 Skriftlig bekreftelse fra 


rådmannen om 


sykepengerefusjon. 


1. Kontrollutvalget tar rådmannens svar til foreløpig orientering. 


2. Kontrollutvalget vil følge opp saken 2. halvår 2015. 
 Følges opp 2. 


halvår 2015. 
 


 


23.3.15 15/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    
 


23.3.15 16/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    
 


23.3.15 17/2015 Eventuelt. Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 


Mandag 4.5.2015, kl. 18:00. 
   


 
        


27.5.15 18/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til 


Eidsvoll kommunes 


årsregnskap for 2014. 


Kontrollutvalgets uttalelse til Eidsvoll kommunes årsregnskap 2014 


vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 


Kommunestyr 


et 
 Behandlet i 


kommunest 


yret den 


16.6.15, 


sak 15/48. 


 


27.5.15 19/2015 Revisjonsbrev nr. 3 - 


årsregnskapet 2014. 


1. Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering. 


2. Kontrollutvalget vil be om rådmannens kommentarer til 


revisjonsbrev nr. 3 – årsregnskapet 2014. 


3. Saken settes opp til behandling i møte 22. juni. 


Rådmann. Settes opp til 


behandling i KU. 
   


27.5.15 20/2015 Behandle 


forvaltningsrevisjonsrapporten 


– hjemmesykepleie- 


I. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 


II. Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 


1)   Kommunestyret tar rapporten til orientering. 


Kommunestyr 


et 
 Behandlet i 


kommunest 


yret den 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


  internkontroll, dokumentasjon 


og kvalitet. 


2)   Kommunestyret ber rådmannen følge opp at: 


a. Det påbegynte arbeidet med internkontrollsystemet og 


dokumentasjon av brukernes behov må fortsatt ha høy prioritet, 


må følges opp og evalueres og justeres etter behov. 


b. Det bør sikres at alle brukere gis mulighet til medbestemmelse 


i forbindelse med daglig utførelse av tjenestene. 


c. Det bør vurderes å iverksette tiltak for å sikre at brukerne av 


hjemmebaserte tjenester får tilfredsstilt sine grunnleggende 


behov, slik de er definert i kvalitetsforskriften § 3. 


d. Det bør vurderes om det er rett balanse i kommunen mellom 


den institusjonsbaserte og den hjemmebaserte omsorgen. Dette 


for å sikre at innretningen av tjenestetilbudet i seg selv er i 


stand til å ivareta tilstrekkelig og nødvendig helsehjelp også til 


brukere utenfor institusjoner/boliger med bemanning. 


  16.6.15, 


sak 15/63. 
  


27.5.15 21/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    
 


27.5.15 22/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


1. Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


2. Kontrollutvalget ber sekretariatet å legge frem en sak om 


presisering og forståelse av kommunens økonomireglement 


punkt 2-5 avslutning til møtet den 7.9.2015. 


ROKUS og 


Rri. 


Settes opp til 


behandling i KU 


i forbindelse med 


sak om 


prosjektregnskap. 


   


27.5.15 23/2015 Eventuelt.     
 


        


7.9.15 24/2015 Oppfølging av 


revisjonsgjennomgang 


vedrørende kjøp av varer og 


tjenester gjort i Eidsvoll 


kommune i perioden 2011- 


2013. 


Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.    
 


7.9.15 25/2015 Orientering ved rådmannen. 1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 


2. Kontrollutvalget ber rådmannen om å oversende rapporten 


vedrørende renseanlegget så fort denne foreligger. 


Rådmannen Legges frem for 


kontrollutvalget 


snarest mulig. 
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behandles 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Oppfølging Behandlet Ferdig 


7.9.15 26/2015 Eierskapskontroll – Øvre 


Romerike Industriservice AS. 


1. Kontrollutvalget vil følge opp rapportens anbefalinger i løpet 


av 2016. 


2. Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 


 Kommunestyret ber om at Eidsvoll kommune utarbeider 


rutiner/prosedyrer for oppfølging av eierskap. 


Kommunestyr 


et 


    


7.9.15 27/2015 Revisorbrev nr 4 - Endelig 


innberetning om mistanke om 


misligheter. 


Kontrollutvalget tar saken til orientering.    


7.9.15 28/2015 Rapport revisjonsåret 


2014/2015. 


Kontrollutvalget tar rapport for revisjonsåret 2014/2015 til 


orientering. 
   


7.9.15 29/2015 Uavhengighetserklæring 


oppdragsansvarlig 


regnskapsrevisor og 


forvaltningsrevisor. 


Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger tas til orientering.    


7.9.15 30/2015 Budsjett for kontroll- og 


tilsynsvirksomheten 2016. 


1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen 


for Eidsvoll kommune vedtas og oversendes kommunen som 


kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2016. 


 


Budsjett Budsjett 


Poster 2016 2015 


Kontrollutva  Godtgjørelser 


lget kontrollutvalget 81 000 81 000 


Reiseutgifter/kjøregodtgj 


. 1 000 1 000 


Arbeidsgiveravgift 11 000 11 000 


Kontorutgifter, telefon, 


aviser, tidsskrifter 10 000 10 000 


Møteutgifter 3 000 3 000 


Kurs 35 000 35 000 


Sum 141 000 141 000 


Sekretariatet  Ramme for virksomheten 222 542 212 623 


Eidsvoll 


kommune 
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behandles 


Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Oppfølging Behandlet Ferdig 


   
Revisjonen 1 992 81 1 956 


Ramme for virksomheten 7 700 


2 356 2 310 


359 323 


2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret 


vedrørende budsjettet for Eidsvoll kommune 2016. 


3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering 


av bevilgede beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes 


kontrollutvalget til orientering. 


    


7.9.15 31/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    


7.9.15 32/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    


7.9.15 33/2015 Evaluering av arbeidet i 


kontrollutvalget. 


Saken tas til orientering.    


7.9.15 34/2015 Eventuelt.     


  


 
      


 







Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune 
 


Saker til oppfølging 2015 
 
Møte Sak nr. 


 
Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


16.11.15 35/2015 Presentasjon av nye 
medlemmer og sekretariatet 


Kontrollutvalget tar informasjonen til 


orientering. 


     


16.11.15 36/2015 Erfaringsoverføring fra 


forrige kontrollutvalgsleder 


Kontrollutvalget tar informasjonen til 
orientering. 


     


16.11.15 37/2015 Kontrollutvalgets rolle 


og oppgaver 


Kontrollutvalget tar 


informasjonen til orientering. 


     


16.11.15 38/2015 Rutiner for innkalling og 
protokoll 


1. Protokollen underskrives 


rett etter møteslutt 


2. Kontrollutvalgsleder 


underskriver protokollen 


     


16.11.15 39/2015 Møteplan for 2015 og 2016 1. Kontrollutvalget berammer neste 
møte til onsdag 16. desember 2015  


2. Kontrollutvalget avholder følgende 
møter i 2016:  
 Mandag 8. februar  
 Mandag 21. mars  
 Mandag 23. mai  
 Mandag 20. juni  
 Mandag 5. september  


 Mandag 14. november  
 Mandag 12. desember  


3. Kontrollutvalget starter sine møter 
kl. 17:00, og møtene holdes på 


Eidsvoll rådhus.  


     


16.11.15 40/2015 Eventuelt       


        


16.12.15 41/2015 Overordnet analyse Eidsvoll 
kommune - opplegg og 
fremdrift 


1. Kontrollutvalget slutter seg til 
opplegget og fremdriftsplanen for 
overordnet analyse. 


2. Kontrollutvalget tar informasjon fra 
rådmannen til orientering 


 


     







Møte Sak nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


16.12.15 42/2015 Bestille neste 
forvaltningsrevisjonsprosjek
t 


Kontrollutvalget ber revisjonen om å 
legge frem et diskusjonsnotat, basert på 
diskusjonen i møtet, innenfor områdene 
eiendomsforvaltning (drift og 
vedlikehold) og barnevernet. 


Kontrollutvalget ber om at notatet 
legges frem i neste møte den 8.2.2016. 


Romerike 
Revisjon 


 8.2.2016   


16.12.15 43/2015 Kontrollutvalgets årsplan 
for 2016 


Kontrollutvalget utsetter saken til neste 
møte. 


  8.2.2016   


16.12.15 44/2015 Revisorbrev nr. 5 – 


Foreløpig 


innberetning om 


misligheter – 


Anmeldelse av 


tyveri fra 


kassebeholdning 


1. Kontrollutvalget tar saken til 
foreløpig orientering. 


2. Revisorbrev nr. 5 følges opp i 
februarmøtet 2016. 


  8.2.2016   


16.12.15 45/2015 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 


     


16.12.15 46/2015 Eventuelt       
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Eierskapskontroll - Øvre Romerike Industriservice AS


Kontrollutvalgets innstilling


Det bes om at det utarbeides rutiner/prosedyrer for oppfølging av eierskap internt i 
kommunen.


Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.12.2015 


Behandling


Av 13 representanter var 13 til stede.


Votering


Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 


Vedtak


Det bes om at det utarbeides rutiner/prosedyrer for oppfølging av eierskap internt i 
kommunen.
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Saksopplysninger


Det vises til kontrollutvalgets behandling av saken, se vedlegg.
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Saker til behandling 2016 


Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune 
 


Møte Saker 


I hvert møte eller når 


kontrollutvalget 


bestemmer det 


 Postjournal 


 Rapportering fra revisjonen   


 Oversikt over saker til behandling og saker til oppfølging 


 Referatsaker 


 Eventuelt 


8. februar 
Kl. 17:00 


 


 Ordfører inviteres til å gi innspill på risikoområder 


 Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling 


 Kontrollutvalgets årsplan for 2016  


 Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 


 Behandle nummerert brev nr. 3 og nr. 5 


 Orientering om status på lønnsavdelingen, samt status på 


sykepengerefusjon 


 Behandle selskapskontroll ØRAS IKS  


 Engasjement brev fra Romerike Revisjon IKS 


 Orientering om overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for 


regnskapsrevisjon 2015 


 Behandle diskusjonsnotat på forvaltningsrevisjonsprosjekt – 


Eiendomsforvaltning og barnevern 


 Revidering av revisjonshandlinger i forbindelse med behandling av 


prosjektregnskap? 


21. mars 
Kl. 17:00 


 Overordnet Analyse fvl. - sekretariatet legger frem en foreløpig 


presentasjon av tjenesteområdene. Kontrollutvalget drøfter 


risikoområder og vesentlighet. 


 Rapport vedr. overskridelsene på Bårlidalen renseanlegg?  


 Oppfølging av E-handel prosjektet 


 Overordnet analyse selskapskontroll 


 Orientering fra barnevernet i Eidsvoll kommune 


 Behandle prosjektplan på forvaltningsrevisjonsprosjekt  


23. mai 
Kl. 17:00 


 Overordnet Analyse fvl. - kontrollutvalget sluttfører diskusjonen om 


risikoområder og vesentlighet, og prioriterer områder/tema samt 


hvordan utvalget vil jobbe med dem. Sekretariatet legger frem utkast 


til overordnet analyse. 


 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015. 


20. juni 
Kl. 17:00 


 Overordnet analyse fvl. vedtas. 


 Plan for selskapskontroll 2017 – 2020 – utkast   







 


Møte Saker 


5. september 


Kl. 17:00 


 


 Overordnet Analyse fvl. - sekretariatet legger frem utkast til plan for 
kontroll- og tilsynsarbeidet. Plan for kontroll- og tilsynsarbeidet 
vedtas, og oversendes kommunestyret. 


 Plan for selskapskontroll 2017 – 2020 – vedtas 


 Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten 2017.  


 Rapportering fra RRI på ressurser. 


 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  


14. november 


Kl. 17:00 


  Overordnet plan for regnskapsrevisjon 2016. 


12. desember  


Kl. 17:00 


 Kontrollutvalgets årsplan for 2017 


2017   


Annet   


 








NOTAT TIL KU 
 


 
Til: Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune 


Saksbeh: Lars-Ivar Nysterud 


Kopi:  


Møtedato: 8. februar 2016 


 
 


Diskusjonsnotat - bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt vår 
2016 


1 Innledning 


I kontrollutvalgets møte 16.desember 2015 sak 42/2015, drøftet kontrollutvalget neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt. Kontrollutvalgets vedtak etter drøftingen var: 


Kontrollutvalget ber revisjonen om å legge frem et diskusjonsnotat, basert på diskusjonen i 
møtet, innenfor områdene eiendomsforvaltning (drift og vedlikehold) og barnevernet. 
Kontrollutvalget ber om at notatet legges frem i neste møte den 8.2.2016 


I det følgende redegjøres for to innfallsvinkler for prosjekter innen hhv eiendomsforvaltning 
og barnevern. Forslagene er hovedsakelig basert på prosjekter allerede gjennomført eller 
planlagt i andre kommuner på Romerike. Revisjonen har ikke foretatt en fullstendig 
risikovurdering av disse områdene i Eidsvoll, men innhentet noen opplysninger om 
områdene fra fylkesmannen og kommunen selv. 
 
 


2 Eiendomsforvaltning drift og vedlikehold 


2.1 Generelt om eiendomsforvaltning 


I NOU 2004:22 «Velholdte bygninger gir mer til alle» peker det offentlig utnevnte 
eiendomsforvaltningsutvalget på årsaker til dårlig vedlikehold i kommunene. Blant annet 
pekes det på at mange kommuner mangler mål og planer for sitt vedlikehold. Det trekkes 
også fram manglende fokus på vedlikehold og manglende politisk prioritering av ressurser til 
planmessig vedlikehold. Utvalget fremhever også at et godt, verdibevarende vedlikehold vil 
bidra til både samfunnets og eierens mål om ivaretakelse av våre felles ressurser og kapital, 
samt bidra til at brukernes effektivitet, trivsel og helse blir best mulig ivaretatt (ibid, 39).  
 
Tilstandskartlegging av eiendomsmassen er ifølge eiendomsforvaltningsutvalget 
hovedkomponenten i eiendomsforvaltningen, og det gjelder å ha gode systemer som 
frambringer god og detaljert tilstandsinformasjon til rett tid. Tilstandskartlegging legger 
grunnlag for planlegging av drift og vedlikehold samt rapportering og budsjettarbeid. 
Gjennom rapporteringen forventes eiendomsforvaltningen å legge fram drifts- og 
vedlikeholdsplaner, rapportering på måloppnåelse og forslag til endringer i de overordnede 
målene. Figuren på neste side viser års-hjulet i eiendomsforvaltningen i kommunene.  
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Figur års-hjul eiendomsforvaltning 


 
Kilde: DIBK (Direktoratet for byggkvalitet). 


 


2.2 Eidsvoll kommunes eiendomsforvaltning 


Eidsvoll kommune forvalter en stor mengde bygg og har tre eiendomsporteføljer: 
1. Grunneiendommene – for eksempel tomter 
2. Boligene – for eksempel kommunale boliger 
3. Formålsbyggene – som er administrasjonslokaler, barnehager, idrettsanlegg, 


institusjonsbygg, kulturbygg og skoler 
 
Formålsbyggene utgjør hovedtyngden av bygningsmassen til kommunen. Utvalgte 
formålsbygg som det finnes nøkkeltall for i KOmmune-STat-Rapportering (KOSTRA) er 
administrasjonslokaler, barnehager, idrettsanlegg, institusjonsbygg, kulturbygg og skoler.  
  
Tabellen nedenfor viser arealet i kvm på formålsbyggene i Eidsvoll slik de fremkommer i 
KOSTRA for 2014. KOSTRA har ikke tall for samlet areal på kommunale boliger. 
 


  
2014 


0237 Eidsvoll Areal på eide administrasjonslokaler1 4817 


 
Areal på eide førskolelokaler 5723 


 
Areal på eide skolelokaler 49110 


 
Areal på eide institusjonslokaler 15048 


 
Areal på eide kommunale idrettsbygg 10533 


 
Areal på eide kommunale kulturbygg 9562 


                                                
1
 Ifølge KOSTRA er dette lokaler som benyttes til funksjonene 100 (politisk styring), 110 (kontroll og revisjon), 


120 (administrasjon), og 121 (lokaler knyttet til forvaltning av kommunens bygg og eiendom). 


Det vil derfor være noen eide administrasjonslokaler som ikke inngår i KOSTRA-rapporteringen. 
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 Totalt areal eide formålsbygg 94793 
Kilde: KOSTRA. Areal eide formålsbygg i antall kvadratmeter. 


 
I tabellen nedenfor vises antall kroner brukt pr kvm på vedlikehold på formålsbyggene i 
Eidsvoll. KOSTRA- gruppe 13, hvor Eidsvoll inngår, er tatt med for sammenligning. 
 


  2011 2012 2013 2014 


Eidsvoll Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter kommunal 
eiendomsforvaltning kroner per kvm 


96 99 104 53 


KOSTRA-
gruppe 13 


Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal 
eiendomsforvaltning kroner per kvm 


82 79 91 92 


Kilde: KOSTRA. Utgifter til vedlikeholds-aktiviteter pr kvm, enhet kroner 


 
Det er vanlig å definere vedlikehold som oppgaver som er nødvendige for å opprettholde et 
fastsatt kvalitetsnivå for bygningen og de tekniske installasjonene og dermed sikre at 
bygningen som helhet fungerer etter hensikten.  I praksis vil dette innebære en gradvis 
kvalitetsheving ved at eldre bygningsdeler og komponenter (f.eks. varmeovner og vinduer) 
skiftes ut med nye av høyere kvalitet. Slik utskifting opp til dagens standard defineres som 
verdibevarende vedlikehold.  


2.3 Årsmelding Eidsvoll kommune 2014 


Kommunen skriver følgende i årsmeldingen: 


Tilstandsvurdering på kommunale bygg og boliger ble gjennomført i 2011. Vurderingen viste 
ett etterslep på kr 93,2 mill,- eks moms. Med prisstigning innen bygg og anlegg i perioden 
utgjør dette i 2014 kr 97,8 mill eks moms, noe som innebærer en indeksregulert økning i 
kostnader kr.4,6 mill eks moms. Status: Etterslepet er redusert med ca 10 mill. Det er bevilget 
ca kr 14 mill eks moms. Det er fortsatt stort behov for bevilgninger for å redusere 
vedlikeholdsetterslepet. Det er behov for å gjennomføre en ny tilstandsanalyse for å avdekke 
nytt forfall. Rehabilitering og salg av kommunal eiendom vil redusere etterslepet betraktelig. 


2.4 Mulig innretning av et prosjekt 


2.4.1 Avgrensing av undersøkelsen 


Revisjonen foreslår å avgrense undersøkelsen til å gjelde kommunens formålsbygg. 
Kommunens formålsbygg utgjør hovedparten av kommunens eiendomsportefølje både i 
antall kvadratmeter og verdi. Det foreslås videre å avgrense undersøkelsen til 
tilstandskartleggingen av formålsbyggene ved å se nærmere på hvordan kommunen har 
verktøy og systemer for tilstandskartlegging. Dette fordi tilstandskartlegging er 
«grunnmuren» i kommunens eiendomsforvaltning, og legger grunnlaget for både drift og 
vedlikehold og all rapportering til politikerne. I forlengelsen av dette foreslår revisjonen også 
å se nærmere på hvordan kommunen bruker resultatene fra tilstandskartleggingen til 
planlegging av både ordinær drift og vedlikehold.  


2.4.2 Formål og problemstillinger 


Formålet kan være å undersøke om Eidsvoll kommune tilstandskartlegger formålsbyggene 
på en god måte. Videre kan formålet være å undersøke hvordan tilstandskartleggingen 
brukes både til å planlegge vedlikehold og planlegge/gjennomføre drift. 
 
Aktuelle problemstillinger kan være: 
 


 I hvilken grad gjennomføres tilstandskartleggingen av formålsbyggene på en 


tilfredsstillende måte? 
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  Hvordan brukes tilstandskartleggingen både når det gjelder planlegging av drift og 


vedlikehold? 


2.4.3 Revisjonskriterier 


Revisjonskriterier er de normer og krav som kan stilles til kommunens virksomhet på det 
området som er gjenstand for en forvaltningsrevisjon. Kommunens virksomhet på området vil 
bli holdt opp mot denne målestokken. Aktuelle kilder til revisjonskriterier i denne 
undersøkelsen vil kunne hentes fra NOU 2004-22 «Velholdte bygninger gir mer til alle». 
Norsk Standard NS 3424:2012 «Tilstandsanalyse av byggverk», aktuelle bestemmelser i lov, 
samt kommunens egne vedtak og rutiner. 


2.4.4 Framgangsmåte / metode 


Revisjonen undersøkelse legger opp til å bruke skriftlig dokumentasjon, intervjuer og 
analyser av statistisk materiale. 
 
 
 
 


3 Barnevern 


Barnevernets oppgaver og ansvarsområder følger av Lov om barneverntjenester (1992). 
Loven beskriver hva som faller inn under barneverntjenestens ansvarsområde. Formålet 
med både lovverk og barneverntjeneste er å sikre at barn og unge som trenger hjelp og 
omsorg får dette til rett tid.  
 
Formålet kan være å undersøke nærmere om Eidsvoll kommune overholder 
barnevernlovens krav til saksbehandlingsfrister for meldinger og undersøkelser, og om 
kommunen overholder lovens krav når det gjelder oppfølging av barn i fosterhjem. 
Tilsvarende prosjekt er påbegynt i Rælingen kommune i januar 2016. 


3.1 Oppfølging av barn i fosterhjem 


Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner 
har særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien, jf. 
barnevernloven § 4-4, annet ledd. Når disse vilkårene er til stede og dersom behovene ikke 
kan løses ved andre hjelpetiltak, kan barneverntjenesten også formidle plass i fosterhjem, 
institusjon m.m. 
 
De fleste fosterhjem er kommunale fosterhjem. Det vil si at fosterforeldre har en avtale med 
og mottar godtgjøring fra den kommunen som har omsorgen for barnet. Fosterhjemmet har 
den daglige omsorgen for barnet på vegne av barneverntjenesten i kommunen eller på 
vegne av barnets foreldre gjennom en frivillig plassering. 
 
Barn som bor i fosterhjem har i begge tilfeller krav på oppfølging av barneverntjenesten som 
sikrer at de får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Forskrift om fosterhjem (2003) legger til 
grunn at barneverntjenesten skal følge opp og føre kontroll med hvert enkelt barns situasjon i 
fosterhjemmet med minimum av fire tilsynsbesøk i året. Dette kravet kan imidlertid reduseres 
til to besøk, gitt at en rekke vilkår er oppfylt. Besøkene anses å være de viktigste 
møtepunktene mellom barnet, fosterforeldre og saksbehandlere i barnevernet.  
 
Barneverntjenesten skal også, ifølge forskriften, ha tiltaksplaner og omsorgsplaner for barna 
som er plassert, samt utarbeide tilsynsrapporter fra besøkene. Det er også 
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barneverntjenestens ansvar å gi fosterforeldre nødvendig oppfølging og veiledning, slik at de 
står godt rustet i rollen som omsorgsytere. 
 
Statens helsetilsyn hadde i 2013-2014 et landsomfattende tilsyn med barneverntjenestens 
oppfølging av barn i fosterhjem. På de områdene som ble undersøkt fant tilsynet lovbrudd 
og/eller forbedringsområder i 71 av 94 barneverntjenester. Blant annet fant tilsynet at i over 
halvparten av barneverntjenestene hadde barn i fosterhjem fått for få besøk. Helsetilsynet 
understreker i rapporten fra tilsynet at for få besøk blant annet kan svekke barnets 
medvirkning i saker som angår dem. 


3.2 Saksbehandlingstid 


I følge lov om barnevern § 4-2, skal barneverntjenesten snarest, og senest innen en uke, 
gjennomgå innkomne meldinger (om at barn kan ha det vanskelig) og vurdere om meldingen 
skal følges opp med undersøkelser etter § 4-3. Bekymringsmeldinger kan rapporteres inn fra 
andre offentlige myndigheter, andre yrkesutøvere, privatpersoner, ansatte i 
barneverntjenesten eller fra foreldrene selv. 
 
En rask vurdering av innkomne meldinger er grunnleggende for å sikre at barn som er utsatt 
for forhold som er skadelig for deres helse og utvikling raskt får den nødvendige hjelpen. Når 
barneverntjenesten har besluttet at en melding skal følges opp med en undersøkelse, 
eventuelt at den skal henlegges, er meldingsfasen avsluttet.  
 
Dersom barneverntjenesten finner at det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold 
som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernloven kapittel 4, skal barneverntjenesten 
snarest undersøke forholdet, jf. frister inntatt i § 6-9. Bestemmelsen angir at undersøkelsen 
skal gjennomføres snarest og innen tre måneder, med mulig utvidelse til seks måneder ved 
begrunnede årsaker. Lovhjemmelens formål er å sikre at barn med behov for vedtak får dette 
så hurtig som mulig og med en plan for kontinuerlig oppfølging. 
 


3.3 Mulig innretning på prosjekt 


3.3.1 Problemstillinger og kriterier 


Aktuelle problemstillinger kan være:  
 


1. Overholder Eidsvoll kommune kravene til saksbehandlingstid for meldinger og 
undersøkelser? Hva er eventuelt årsaker til manglende overholdelse av kravene?  
 


2. Får barn som bor i fosterhjem den oppfølgingen fra kommunens side som de har krav 
på? Hva er eventuelt årsaker til manglende overholdelse av kravene?  


3.3.2 Kilder til revisjonskriterier og metode 


Aktuelle kilder til revisjonskriterier i denne undersøkelsen er: 
 


 Lov om barneverntjenester (barnevernloven) av 17. juli 1992 nr. 100. 


 Forskrift om fosterhjem av 1. januar 2004. 


 Eidsvoll kommunes retningslinjer og rutiner. 
 
En slik undersøkelse vil kunne bygge på tilgjengelig statistikk (som nøkkeltall fra KOSTRA og 
kommunens halvårlige rapportering til Fylkesmannen), dokumentanalyse (rutiner, planer, 
rapporter osv.), samt dybdeintervjuer av ledere og medarbeidere i barnevernet. 
 
 
 



http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL19920717z2D100z2EzA76z2D9
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3.4 Oppfølging av tilsyn fra Fylkesmannen 


3.4.1 Eidsvoll kommunes årsmelding 2014 


Kommunen skriver følgende om barnevernet i årsmeldingen:  
 


Barneverntjenesten har vært under tilsyn av Fylkesmannen i 2014. Tilsynet er ikke avsluttet 
per 31.12. Fristoverskridelsene har hatt en svært stor nedgang fra 50 % til 2,6 % i løpet av 
2014.Barneverntjenesten er tilført to stillinger fra Fylkesmannens satsing på barnevern og to 
stillinger fra kommunen. Antall tilmeldte barn har hatt en liten nedgang det siste året. Det er 
plassert syv flere barn i 2014 enn 2013. Flertallet av barnevernssakene domineres av vold, 
psykiatri, rus og seksuelle overgrep. De som i hovedsak melder saker til barnevernet er 
barneverntjenesten i andre kommuner, skoler, politi, leger og sykehus.  
 
Forebyggende avdeling har i 2014 bidratt til reduksjon av fristbrudd i barnevernet, samt at de 
har utført flere vedtatte tiltak innen barnevernet. «Uro i magen-team» (bekymringsteam) er 
etablert på alle alderstrinn og behandlet 100 saker i løpet av 2014. 24 ungdommer har hatt 
hasjavvenning/ruskontrakt. 26 elever er fulgt opp i forhold til stort skolefravær, og 55 familier 
har fått spesiell oppfølging på grunn av generell bekymring. 


3.4.2 Fylkesmannen i Oslo og Akershus årsrapport 2014 


Under punkt 2.2 i årsrapporten til fylkesmannen står det følgende: 


Videre ble Eidsvoll kommune gitt pålegg om retting etter kommuneloven § 60 d på grunnlag 
av fristbrudd i svært mange undersøkelser. 


3.4.3 Status for oppfølging av tilsyn fra fylkesmannen 


Revisjonen var i telefonisk kontakt med barnevernsleder i Eidsvoll 15.1.2016, som opplyser 
at kommunen fortsatt er under tett oppfølging fra fylkesmannen. Både med hensyn til 
fristoverskridelser og oppfølging av barn i fosterhjem. I 2015 var det fortsatt 
fristoverskridelser, og tilsynet fylkesmannen hadde i 2014, fortsatte i 2015. Ny leder startet 
opp høsten 2015 og har lang erfaring som leder for barnevern. Både saksbehandlingsrutiner 
og internkontrollrutiner er nå utarbeidet og er under implementering.  Leder regner med at i 
løpet av 1 kvartal 2016 vil det bli slutt på fristoverskridelser. Barnevernsleder har erfaring 
med å være gjenstand for forvaltningsrevisjoner fra tidligere, og mente at det kunne være 
nyttig med en forvaltningsrevisjon etter sommerferien 2016. Da har systemene satt seg. 
 


Informasjonen revisjonen har innhentet, kan tyde på at dette prosjektet ikke er det mest 


aktuelle våren 2016, siden kommunen er under oppfølging fra fylkesmannen på disse 


punktene.  


 


 


 


Jessheim, 25 januar 2016 
 
 
 
Oddny Ruud Nordvik  
avdelingsleder forvaltningsrevisjon  
og selskapskontroll  
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Innledning 
Kommunene er samfunnets viktigste velferdsprodusenter og forvalter betydelige ressurser 


på vegne av innbyggerne. Omfanget av og bredden i den kommunale 


tjenesteproduksjonen medfører behov for utstrakt styring og kontroll. Egenkontrollen er et 


viktig element i det lokale folkestyret, og skal bidra til å styrke allmenhetens tillit til 


forvaltningen i tillegg til å bidra til at kommunen når de mål som er satt. 


 


Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for å føre løpende kontroll og tilsyn med 


forvaltningen på kommunestyrets vegne.
 
I samspillet mellom kommunestyret og 


kontrollutvalget er god dialog og informasjonsutveksling sentralt.  For at utvalget skal være 


i stand til å fylle sin funksjon, er det avhengig av bistand og tjenester fra sekretariat, 


administrasjon og revisjon. Det er viktig å legge til rette for god og åpen dialog som skaper 


en gjensidig forståelse og klar ansvars- og oppgavefordeling mellom kontrollutvalget, 


sekretariatet, administrasjonen og revisjonen. 


 


Kontrollutvalgets oppgaver er omfattende, og knytter seg både til tilsyn med den 


kommunale forvaltningen og til tilsyn med revisjonens arbeid og kommunale selskap. 


Dette innebærer å iverksette forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre undersøkelser 


i kommunen, samt påse at kommunens regnskap blir betryggende revidert. 


Kontrollutvalget har ikke myndighet til å fatte vedtak som binder forvaltningen, og kan 


heller ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av folkevalgte organer. 


 


I hvert møte legger sekretariatet frem en oversikt med saker som skal behandles i møtene 


fremover. Oversikten vil bli oppdatert fortløpende, og er et viktig plandokument for 


kontrollutvalget. Her kan rådmannen og revisor foruten publikum følge med på når sakene 


er planlagt behandlet.  


Kontrollutvalget i Eidsvoll 
    Kontrollutvalget i Eidsvoll består av 5 medlemmer. 


 
 


 


 


 


                      







Møteplan 2016 
Kontrollutvalgets møter avvikles for åpne dører, i tråd med kommunelovens § 31. 


Kontrollutvalget har vedtatt følgende møteplan for 2016: 


Mandag 8. februar  


Mandag 21. mars  


Mandag 23. mai  


Mandag 20. juni  


Mandag 5. september  


Mandag 14. november  


Mandag 12. desember  


 


Kontrollutvalget starter sine møter kl. 17:00, og møtene holdes på Eidsvoll rådhus.  
 


Kontrollutvalgets hovedfokus i 2016 


Overordnet analyse og planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 
I henhold til Forskrift for kontrollutvalg skal kontrollutvalget minst én gang i 


valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, 


utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på en 


overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, 


med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og 


virksomheter. Den overordnede analysen skal gi svar på hvilke områder det er mest 


vesentlig for kontrollutvalget å undersøke, og gi kontrollutvalgsmedlemmene det 


kunnskapsgrunnlaget de trenger for å ivareta kontrollansvaret sitt. 


 


Kontrollutvalget har startet opp arbeidet med overordnet analyse, og analysen vil danne 


grunnlag for ny plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020. 


 


Det vil bli gjort et liknende arbeid for selskapskontroll, hvor det vil bli utarbeidet en 


overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020. 


 


Arbeidet med overordnet analyse og planene vil være et prosessarbeid som vil pågå 


gjennom hele 2016. Her vil blant annet kontrollutvalget få en generell presentasjon på et 


overordnet nivå av kommunen, sektorene, tjenesteproduksjon og – kvalitet. I tillegg vil 


utvalget få en presentasjon fra rådmannen hvor det legges vekt på utfordringer, 


rådmannens internkontrollaktiviteter og kommunens risikoperspektiver. Videre vil 


sekretariatet legge frem en del faktatall om kommunen til utvalget. Utvalget selv vil bli 


invitert til å komme med innspill, og sekretariatet har fått innspill fra Romerike Revisjon 


IKS. Basert på dette vil utvalget gjøre en vurdering av risiko og vesentlighet før utkast til 


analyse og plan blir lagt frem for endelig behandling i utvalget. 


 


I henhold til forskrift skal kommunestyret behandle plan for forvaltningsrevisjon og 


selskapskontroll «innen utgangen av det første året etter valgperioden». Det legges derfor 


opp til at kontrollutvalget behandler saken i septembermøtet for oversendelse til 


behandling i kommunestyrets desember møte 2016.  


  







Generelt tilsyn med forvaltningen og orienteringer 
Det generelle tilsynet med forvaltningen gjennomføres i hovedsak gjennom orienteringer fra 


administrasjonen – det tas fortløpende stilling til dette. Kontrollutvalget vil som nevnt få en 


orientering om kommunen hvor det legges vekt på utfordringer, rådmannens 


internkontrollaktiviteter og kommunens risikoperspektiver knyttet til arbeidet med overordnet 


analyse.  


 


Henvendelser til kontrollutvalget, utvalgets egne observasjoner og initiativ, samt saker hvor 


kommunen har vært omtalt i media vil fortløpende bli fulgt opp.  


 


Kontrollutvalget vil følge opp alle kommunestyre saker som er initiert av kontrollutvalget.  


 


For å bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for at ansatte i kommunen skal bli kjent 


med kontrollutvalget, kan utvalget besøke ulike kommunale virksomheter. Erfaring viser at 


virksomhetsbesøk gir et godt innblikk i den kommunale virksomheten. Tilbakemeldinger fra 


etatene er at også de opplever besøkene som positive. Kontrollutvalget ønsker å gå på 


virksomhetsbesøk til følgende virksomheter i 2016: 


o Bårlidalen renseanlegg  


o Familiens Hus  


o Eiendomsforvaltningsavdelingen  
 


Følge opp tilsyn fra andre som Fylkesmannen 
Sekretariatet vil fortløpende legge frem aktuelle og relevante tilsynsrapporter fra 


Fylkesmannen og andre statlige tilsynsorganer. Fylkesmannen har ikke gjennomført noen 


tilsyn i Eidsvoll kommune i 2015, i henhold til Fylkesmannens hjemmeside.     


 


Undersøkelser 
Kontrollutvalget bestiller mindre undersøkelser etter behov. En undersøkelse vil i all 


hovedsak dreie om et spesifisert område, saksfelt e.l.  


 


 


Uttalelse til årsregnskapet  
Kontrollutvalget har en plikt til å påse at regnskapsrevisjonen skjer på en betryggende måte.  


 


I henhold til kontrollutvalgsforskriften § 7, skal kontrollutvalget på bakgrunn av 


revisjonsberetningen, avgi en uttalelse om årsregnskapet. Denne skal avgis til 


kommunestyret, med kopi til formannskapet før dette behandler regnskapet.  


 


Kontrollutvalget har et ansvar i forhold til oppfølging av revisjonens merknader. Dette er 


merknader som er gitt i nummererte brev, jf. forskrift om revisjon § 4, 2. ledd. Eidsvoll 


kontrollutvalg fikk nummerert brev nr. 3 i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet 


2014 som vil bli fulgt opp i 2016. I tillegg har kontrollutvalget fått nummerert brev nr. 5 


som vil bli fulgt opp i 2016.   


 


I forbindelse med innføring av nytt lønns- og personalsystem i Eidsvoll kommune har det 


vært utfordringer på lønnsavdelingen, og vedrørende avstemminger og refusjon av 


sykepenger. Kontrollutvalget har fått flere orienteringer fra rådmannen, og utvalget vil 


følge saken videre opp i 2016.  







 


Forvaltningsrevisjoner 
Som tidligere nevnt så vil kontrollutvalget utarbeide en plan for gjennomføring av 


forvaltningsrevisjon, i løpet av 2016. Planen skal baseres på en overordnet analyse av 


kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å 


identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. Den 


overordnede analysen skal gi svar på hvilke områder det er mest vesentlig for 


kontrollutvalget å undersøke. Kontrollutvalget har startet opp arbeidet med overordnet 


analyse, og analysen vil danne grunnlag for ny plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020.  


 


Plan for forvaltningsrevisjon 2013 - 2016 ble revidert i kontrollutvalgets møte 9.2.2015, 


sak 6/2015.  


 


Kontrollutvalget er gitt fullmakt til å gjøre endringer i planen ved behov, slik at også andre 


områder enn det som er prioritert i planen kan velges.  


 


Kontrollutvalget vedtar på bakgrunn av disse prioriteringene konkrete bestillinger av 


prosjekter i form av en bestillingsdialog med revisjonen i forbindelse med utarbeidelse av 


prosjektplan. Bestillingsdialogen går gjerne over 2-3 møter.  


 


Kontrollutvalget har bestilt et nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt på …. som behandles 


høsten 2016.  


 


Kontrollutvalget behandler prosjektrapportene og rapporterer til kommunestyret, og følger 


deretter opp rapportene i tråd med kommunestyrets vedtak.  


 


Selskapskontroller 
Som tidligere nevnt så vil kontrollutvalget utarbeide en plan for gjennomføring av 


selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens 


virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet 


for selskapskontroller. Den overordnede analysen skal gi svar på hvilke selskaper det er 


mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke. Kontrollutvalget vil starte opp arbeidet 


med overordnet analyse i 2016, og analysen vil danne grunnlag for ny plan for 


forvaltningsrevisjon 2017 – 2020.  


 


Plan for selskapskontroll 2013 - 2016 ble revidert i kontrollutvalgets møte 17.11.2014, sak 


35/2014. 


 


Kontrollutvalget har prioritert følgende prosjekter i perioden 2014-2016: 


 Øvre Romerike Industriservice AS – behandlet 7.9.2015 


 ØRAS IKS – behandlet 8.2.2016 


 ØRBR Brann og Redning IKS (høst 2016) 


 


Kontrollutvalget behandler prosjektrapportene og rapporterer til kommunestyret, og følger 


deretter opp rapportene i tråd med kommunestyrets vedtak. 


 


 







Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
Etter kontrollutvalgsforskriften § 18 skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for 


kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette forslaget bør foreligge tidsnok til at kommunen 


kan få innarbeidet dette i sine budsjetter. Kontrollutvalget vil behandle denne saken i sitt 


september møte 2016. 


 


I forslaget ligger rammen for kontrollutvalgets virksomhet, revisjonens virksomhet og 


sekretariatets virksomhet. Kontrollutvalgets forslag skal følge budsjettsaken til 


kommunestyret.   
 


Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, jf. 


Kontrollutvalgsforskriften § 4.  


 


For å ivareta sitt påse ansvar vil kontrollutvalget be om følgende rapporter fra Romerike 


Revisjon IKS i 2016: 


 Oppdragsansvarlig revisorer avgir skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet 


(sept.). 


 Engasjement brev fra Romerike Revisjon IKS (feb.). 


 Overordnet revisjonsstrategi fra Romerike Revisjon IKS (feb.). 


 Rapport på ressursbruk for revisjonsåret 2015 (sept.).  


 


Romerike Revisjon IKS rapporterer som regel om sin virksomhet i hvert 


kontrollutvalgsmøte. 


 


Kontrollutvalgets rapportering 
Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret. 


 


Kontrollutvalget rapporterer fortløpende til kommunestyret når det er viktig at dette blir 


holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak. 


 


Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 behandles i det første møtet i 2016, og oversendes 


deretter kommunestyret til orientering. Årsrapporten skal gjenspeile kontrollutvalgets 


samlede aktiviteter.  


 


Kontrollutvalgets årsplan for 2017 behandles i siste møte i 2016, og sendes deretter 


kommunestyret til orientering.  


 


Øvrige oppgaver og aktiviteter  
Kontrollutvalget er nyvalgt og opplæring vil være et hovedfokus i oppstarten. Det er holdt 


en presentasjon fra sekretariatet om utvalgets rolle og oppgaver. Det er også holdt et felles 


seminar for alle kontrollutvalgene på Romerike 13. januar hvor revisjonens oppgaver ble 


presenteres. Sekretariatet har holdt lederopplæring for alle kontrollutvalgslederne på 


Romerike, og her ble det besluttet å holde flere ledermøter i 2016. Videre legger 


sekretariatet opp til å gi utvalget en innføring i problemstillinger rundt etiske 


problemstillinger og habilitet i løpet av 2016.  







 


Kontrollutvalget har behov for en jevnlig oppdatering av sine kunnskaper. Det er i 


budsjettet lagt opp til at utvalget har mulighet til å delta på NKRFs 


kontrollutvalgskonferanse 3-4 februar.  


 


Kontrollutvalgene på Romerike har en felles møteplass for kontrollutvalgsarbeidet. Dette 


holdes i regi av sekretariatet. Eidsvoll kontrollutvalg deltar på dette.  


 


Kontrollutvalgets leder eller nestleder vil være til stede i kommunestyret når saker som 


berører kontrollutvalget blir behandlet.  


 


Kontrollutvalget og sekretariatet vil fortsette arbeidet med å informere om kontroll og 


tilsyn, blant annet gjennom hjemmesiden til sekretariatet – www.rokus.no.  


 


 


 


Eidsvoll 8.2.2016  


 


 


 


Vegard Ellingsen  


Kontrollutvalgsleder  


 


                                                                        Øystein Hagen 


                                                                        Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
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