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MØTEINNKALLING   
 

Hurdal kontrollutvalg 
 
Dato: 27.11.2015 kl. 08:00  
Sted: Rådhuset, møterom 2 etg.  
Arkivsak: 15/00013  
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 

24/2015 
15/00082-
2 

Presentasjon av nye medlemmer og 
sekretariatet 

08:00 

25/2015 
15/00082-
3 

Erfaringsoverføring fra forrige kontrollutvalg 08:15 

26/2015 
15/00082-
4 

Kontrollutvalgets rolle og oppgaver 08:45 

27/2015 
15/00082-
5 

Rutiner for innkalling og protokoll 09:30 

28/2015 
15/00082-
6 

Møteplan for 2016 09:45 

29/2015 
15/00082-
7 

Eventuelt 10:00 

30/2015 
15/00219-
1 

Prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet - 
forebyggende arbeid for barn og unge i 
risikosoner 

10:00 

 
 
Tidsangivelse for sakene er tentativ, og rekkefølgen av behandlingen kan endres. 
Kontrollutvalgets møter avvikles for åpne dører, i tråd med kommunelovens § 31. 

mailto:oyshag@lorenskog.kommune.no
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Lørenskog, 20.11.2015 
 
Jorunn Larsen Glosli 
Kontrollutvalgsleder                                      Øystein Hagen 
                                                                      Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
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Saker til behandling 

24/2015 Presentasjon av nye medlemmer og sekretariatet 

Arkivsak-dok. 15/00082-2 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Hurdal kontrollutvalg 27.11.2015 24/2015 

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

Vedlegg: 

 Særutskrift av valg av kontrollutvalg 2015 – 2019 for Hurdal kommune.

Saksframstilling: 
Kommunestyret valgte nytt kontrollutvalg i møte den 7. oktober 2015, sak PS 15/92 
(vedlegg). 

Det første møtet i det nyvalgte utvalget innledes med at medlemmer presenterer seg 
selv. Sekretær vil presentere sekretariatet. 

Tilbake til saksliste 
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25/2015 Erfaringsoverføring fra forrige kontrollutvalg 

Arkivsak-dok. 15/00082-3 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Hurdal kontrollutvalg 27.11.2015 25/2015 

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

Vedlegg: 
1. Saker behandlet i kontrollutvalget 2015
2. Tiltaksplan 2015

Saksframstilling: 
Kontrollutvalgsleder og sekretær vil gi en orientering om saker det avgåtte utvalget 
har arbeidet med, hvilke saker som bør følges opp og erfaringer ellers. 

Tilbake til saksliste 
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26/2015 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver 

Arkivsak-dok. 15/00082-4 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Hurdal kontrollutvalg 27.11.2015 26/2015 

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

Vedlegg: 
1. Kommunelovens § 77
2. Kontrollutvalgsforskriften
3. Reglement for kontrollutvalget

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på 
kommunestyrets vegne. Dette er regulert i kommunelovens § 77. Det vises til 
vedlegg 1. Utvalgets oppgaver er nærmere regulert i Forskrift om kontrollutvalg i 
kommuner og fylkeskommuner. Det vises til vedlegg 2. Kommunestyret har vedtatt et 
reglement for kontrollutvalget. Det vises til vedlegg 3. 

I dette første møte er det ikke tenkt at man skal gå dypt inn i lovbestemmelser. 
Sekretariatet har forberedt en presentasjon som tar for seg de grunnleggende forhold 
omkring utvalgets rolle og oppgaver.  

Det er videre planlagt et halvdags seminar den 13. januar for alle 
kontrollutvalgsmedlemmer der en tar for seg utvalgets oppgaver i forbindelse med 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 

Kommunal- og Regionaldepartementet ga ut en veileder (Kontrollutvalgshåndboken) 
i 2011 for å skape større forståelse av kontrollutvalgets rolle og oppgaver, og å bidra 
til et godt samspill mellom de ulike aktørene. Det kommer en oppdatert versjon av 
denne veilederen som vil bli delt ut i neste møte.  
Direktelink til nåværende utgave: 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/rapporter/2011/kr
d_kontrollutvalgsboken_bokmaal_elektronisk_april11_mbokmerker.pdf   

Tilbake til saksliste 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/rapporter/2011/krd_kontrollutvalgsboken_bokmaal_elektronisk_april11_mbokmerker.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/rapporter/2011/krd_kontrollutvalgsboken_bokmaal_elektronisk_april11_mbokmerker.pdf
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27/2015 Rutiner for innkalling og protokoll 
 
Arkivsak-dok. 15/00082-5 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Hurdal kontrollutvalg 27.11.2015 27/2015 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Protokollen underskrives rett etter møteslutt. 
2. ….. underskriver protokollen. 
 
 

Saksframstilling: 
Innkalling og protokoll blir sendt ut elektronisk. Innkalling sendes en uke før møtet. 
Alle innkallinger og protokoller er å finne på www.rokus.no - direktelink til Hurdal 
kontrollutvalg ligger her: http://www.rokus.no/hurdal.html    
 
Sekretær skriver protokoll i møtet slik at den kan gjennomgås og underskrives rett 
etter møteslutt. Med denne praksis kan særutskrifter sendes rett etter møtet.  
 
Det må velges hvem som skal underskrive protokollen. Alle møtedeltakerne kan 
underskrive protokollen, eller kun møteleder kan underskrive.  

 
 
 

Tilbake til saksliste 

 
 
 
  

http://www.rokus.no/
http://www.rokus.no/hurdal.html
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28/2015 Møteplan for 2016 
 
Arkivsak-dok. 15/00082-6 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Hurdal kontrollutvalg 27.11.2015 28/2015 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget avholder følgende møter i 2016: 

 Tirsdag 26. januar 

 Tirsdag 15. mars 

 Tirsdag 24. mai 

 Tirsdag 13. september 

 Tirsdag 22. november 
2. Kontrollutvalget starter sine møter kl. 08:00, og møtene holdes på Hurdal rådhus. 
 
  
 

Saksframstilling: 
I forslag til møteplan for 2016 er det foreslått 5 møter.  
 
Kontrollutvalget har i den perioden som nå er avsluttet startet sine møter kl. 08.00, og 
møtene har vært holdt på Hurdal rådhus. 
 
 
 

Tilbake til saksliste 
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29/2015 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 15/00082-7 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Hurdal kontrollutvalg 27.11.2015 29/2015 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 
 
 
 

Saksframstilling: 
. 
 
 
 
 
 
 

Tilbake til saksliste 
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30/2015 Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet - 
forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner 

Arkivsak-dok. 15/00219-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Hurdal kontrollutvalg 27.11.2015 30/2015 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet – forebyggende arbeid for

barn og unge i risikosoner, med følgende problemstillinger:
1) Er det etablert hensiktsmessige systemer og rutiner for kommunens

forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner?
2) I hvilken grad har kommunen etablert et tverrfaglig samarbeid som sikrer en

helhetlig og målrettet innsats for barn og unge i risikosoner?
2. Prosjektet leveres til maimøtet 2016, og gjennomføres innenfor en ramme på 250

timer.

Vedlegg: 
1. Kontrollutvalgssak 15/2015 – diskusjonsnotat for forvaltningsrevisjon 2015
2. Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet – forebyggende arbeid for barn og 

unge i risikosoner

Saksframstilling: 
I forbindelse med bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt så ble Romerike 
Revisjon IKS bedt om å utarbeide et notat med tre ulike forslag til 
forvaltningsrevisjonsprosjekter og mulig vinkling innenfor hvert av de tre temaene. 
Revisjonsnotatet ble behandlet i kontrollutvalgsmøte den 11.9.15, sak 15/2015 
(vedlegg 1), og følgende vedtak ble fattet: 

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor området 
forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner fra Romerike Revisjon IKS. 
Utvalget ber revisjonen om å legge frem en prosjektplan for prosjektet til neste møte 
den 27.11.2015. 

Revisjonen legger frem bestilt prosjektplan for prosjektet i denne saken (vedlegg 2). 

Formålet med undersøkelsen er å vurdere i hvilken grad Hurdal kommune ivaretar 
sitt ansvar for å sikre et målrettet og helhetlig forebyggende arbeid for barn og unge i 
risikosoner. 

Undersøkelsen tar sikte på å besvare følgende problemstillinger: 
1. Er det etablert hensiktsmessige systemer og rutiner for kommunens

forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner?
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2. I hvilken grad har kommunen etablert et tverrfaglig samarbeid som sikrer en 
helhetlig og målrettet innsats for barn og unge i risikosoner? 

 
 
Revisjonen legger opp til en fremdriftsplan som tilsier at rapporten blir behandlet på 
kontrollutvalgsmøtet 24. mai 2016. Ut fra planen antar revisjonen et tidsforbruk på ca. 
250 timer på dette prosjektet.    
 
Kontrollutvalget må ta stilling til foreslåtte problemstillinger, fremdriftsplan og anslått 
tidsbruk for prosjektet.  
 
 
 

Tilbake til saksliste 
  
 
 





 


 


Hurdal kommune 
Stab- og støtte  


 


 


Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 


Minneåsvegen 3  66 10 66 10 7874 05 61323 


2090 Hurdal 2090 Hurdal  Org.nr 


E-post: postmottak@hurdal.kommune.no   939 780 777 
 


«MOTTAKERNAVN» 


«ADRESSE» 


«POSTNR»  «POSTSTED» 


 


«KONTAKT» 


 


 


 


 
Vår ref Deres ref:   Saksbehandler Dato 


2015/946-3 


 


«REF» Kari Harrydotter 08.10.2015 


 


 


Valg av kontrollutvalg 2015 - 2019 
 


Vedlagt følger særutskrift av sak PS 15/92, behandlet av Hurdal kommunestyre 07.10.2015, til 


deres orientering. 


 


 


 


 


Med hilsen 


 


 


 


Kari Harrydotter 


Fagansvarlig Servicetorget 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  







 Side 2 av 2 


 


 
 


 


 


Hurdal kommune 
 


Arkivsak: 2015/946-1 


 


Arkiv: 033 


  


Saksbehandler: 


Kari Harrydotter  


 
 


Saksframlegg 
 


 


 


Utv.saksnr Utvalg Møtedato 


15/92 Kommunestyre 07.10.2015 


 


Valg av kontrollutvalg 2015 - 2019 
 


Saksprotokoll i Kommunestyre - 07.10.2015  


 


Kommunestyrets behandling 07.10.2015 


Olaf Knai, V fremmet på vegne av alle partier forslag om avtalevalg og følgende medlemmer: 


Faste medlemmer:      Varamedlemmer: 


Jorun Larsen Glosli, SV Leder   Kari Øgar Rastad, SV 


Reidar Francis Quande, FrP  Nestleder  Arne Solsrud, FrP 


Olaf Knai, V       Trond Hammeren, SP  


 


Forslaget ble enstemmig vedtatt. 


 


Kommunestyrets vedtak 07.10.2015 


Faste medlemmer:      Varamedlemmer: 


Jorun Larsen Glosli, SV Leder   Kari Øgar Rastad, SV 


Reidar Francis Quande, FrP  Nestleder  Arne Solsrud, FrP 


Olaf Knai, V       Trond Hammeren, SP  


 


 


 


 


Vedlegg: 
 


 


Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: 


Kommuneloven 


Rundskriv H12/15  


 







 Side 3 av 3 


 


Saksutredning: 


Kontrollutvalget er hjemlet i kommunelovens § 77. 


 


Kontrollutvalget er ansvarlig for at kommunens politiske og administrative organer utfører sitt 


arbeid i henhold til gjeldende lover og regler, herunder at administrasjonen iverksetter de 


vedtak som fattes av politiske organer. 


 


 


Vurdering: 


Det skal velges 3 medlemmer 


Minst et medlem skal være medlem av kommunestyret jfr Kommuneloven § 77 nr. 1 


Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlemmer og varamedlemmer av 


formannskapet, medlemmer og varamedlemmer i nemnder med beslutningsmyndighet, 


og kommunalt ansatte. 


Varamedlemmer velges i prioritert rekkefølge, likt med antall faste medlemmer fra 


listen, pluss 2. 


 


 


Konsekvenser: 


 Miljømessig bærekraft: 


Ingen 


 


 Sosial bærekraft: 


Ingen 


 


 Økonomisk bærekraft: 


Ingen 


 


 


 


 


 


 








 
Enhet: 


Avdeling for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 
Utarbeidet 


dato/sign,: 


16.11.15 


HIT 


Regnskapsår: 
 


 


Sak: 


PROSJEKTPLAN 
Gjennomgått 


dato/sign: 


 


Side: 


1 av 3 


Prosjekt: 


Hurdal: Forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner 
Sist endret: 


 
Versjon nr: 
 


 


 


 


 


PROSJEKTPLAN: FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN 


OG UNGE 
 


Bakgrunn og formål for prosjektet 


Kontrollutvalget i Hurdal bestilte i møte 11.09.2015 en forvaltningsrevisjon som retter seg 


mot kommunens forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner, og ba revisjonen legge 


fram en prosjektplan til kontrollutvalgsmøtet 27.11.2015.  


 


Kommunen har ansvar for å bidra og legge til rette for at barn og unge har gode og trygge 


oppvekstsvilkår, og at barn og unge som har behov for hjelp og omsorg får det. I  


Barnevernloven § 3-1 står det at: 


 


 Kommunen skal følge nøye med på i de forhold barn lever under, og har ansvar for å 


finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer.   


 


Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet understreker i et rundskriv om 


forebyggende innsats for barn og unge (Q-16/2013), at kommunene har et ansvar for å sikre at 


barn og unge i risikosonen får et helhetlig og tverrfaglig tilbud på et så tidlig stadium som 


mulig. Det samme rundskrivet bemerker at forebyggende arbeid i kommunen favner alt fra 


generelle oppvekstsvilkår til spesifikke tiltak på individnivå.  


 


Denne undersøkelsen vil fokusere på det forebyggende arbeidet som retter seg mot grupper av 


barn og unge hvor det er en forhøyet risiko for vansker eller spesielt negative tendenser, såkalt 


sekundærforebygging. Begrepet risikosoner vil i denne sammenhengen kunne forstås som 


områder i barn og unges oppvekst og utvikling som kan være problematiske og som fordrer 


helhetlige og målrettede tiltak på flere nivåer. Dette kan for eksempel være barn og unge; 


  


 i familieforhold som kan oppleves som belastende  


 med fysiske og psykiske helsebehov  


 i befatning med rus og kriminalitet 


 utsatt for mobbing eller har andre sosiale problemer 


 med behov for tiltak for fungering og mestring i skole og barnehage 


 


Formålet med undersøkelsen er å vurdere i hvilken grad Hurdal kommune ivaretar sitt ansvar 


for å sikre et målrettet og helhetlig forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner. 


 


 







ROMERIKE REVISJON IKS 
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Problemstillinger og kriterier 


Undersøkelsen vil besvare følgende hovedproblemstillinger: 


 


1. Er det etablert hensiktsmessige systemer og rutiner for kommunens forebyggende 


arbeid for barn og unge i risikosoner? 


2. I hvilken grad har kommunen etablert et tverrfaglig samarbeid som sikrer en helhetlig 


og målrettet innsats for barn og unge i risikosoner? 


 


Revisjonskriterier er de normer og krav som kan stilles til kommunenes virksomhet på det 


området som er gjenstand for en forvaltningsrevisjon, og som dermed blir den målestokken 


som kommunens praksis holds opp mot. Revisjonskriteriene kan hentes fra lover og 


forskrifter, kommunens egne rutiner og hva som anses som god forvaltningsskikk på området.  


I denne revisjonen vil kriteriene bli utledet fra relevante lovbestemmelser, rundskriv fra 


departementer og kommunens egne retningslinjer. Aktuelle kilder vil i denne undersøkelsen 


være: 


- Lov av 17. juli 1991 nr. 100 om barneverntjenester (Barnevernloven). 


- Barne- og familiedepartementet: «Barnevernet og det forebyggende arbeidet for barn 


og unge og deres familier». Rundskriv Q- 25/2005. 


- Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet: «Forebyggende innsats for barn 


og unge». Rundskriv Q-16/2013 


- Barne-, ungdoms og familiedirektoratet: «Samarbeid om barneverntjenester og 


psykiske helsetjenester til barnets beste». Rundskriv 21/2015. 


- Hurdal kommunes retningslinjer og rutiner. 


 


Fremgangsmåte/metode  


Undersøkelse vil ta for seg de delene av det forebyggende arbeidet som ligger i kommunens 


virksomhet, og således ikke undersøke andre samfunnsaktører og arenaer som bidrar i det 


forebyggende arbeidet for barn og unge. Dette gjelder for eksempel idrettsforeninger, 


frivillige kulturtilbud og andre frivillige aktører. Undersøkelsen vil ha et systemfokus, og vil 


således ikke vurdere saksbehandlingsprosessen eller de barnevernsfaglige vurderingene som 


blir gjort i enkeltsaker.  


 


Revisjonen vil gjennomgå kommunens egne retningslinjer, handlingsplaner og rutiner for 


forebyggende arbeid for barn og unge i risikosonen. Det vil videre bli gjennomført intervjuer 


med de aktører som er aktuelle i kommunens forebyggende arbeid for barn og unge. Dette kan 


være enhetsledere i kommunen, ansatte i barneverntjenesten, ansatte/ledere i skole og 


barnehage, helsesøster og PPT-tjeneste.  


 


Tidsplan og revisors uavhengighet 


Prosjektplan legges frem for behandling og vedtak på møte i kontrollutvalget 27.11.2015. Ved 


behov for vesentlige endringer av prosjektplanen i ettertid tas dette opp med kontrollutvalget.  


 


Oppstart av prosjektet er planlagt i desember 2015. Det legges opp til en fremdriftsplan som 


tilsier at rapporten sendes på høring til rådmannen i mars 2016, og vil bli lagt frem for  


kontrollutvalget i april 2016. Ut fra planen antar revisjonen et tidsforbruk på ca. 250 timer på 


dette prosjektet. 
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Revisjonen vil bli gjennomført av Ragnhild G. Faller og Hanne Tømte. Øyvind Nordbrønd 


Grøndahl vil være prosjektleder. Revisjonen har i forbindelse med prosjektplanleggingen 


vurdert at prosjektleder og prosjektmedarbeiderne fyller kravet til en uavhengig og objektiv 


revisjon. Uavhengigheten vil også bli vurdert løpende gjennom prosjektet, for alle som deltar 


i prosjektet.   


 


 


 


Jessheim, 16.11.2015 


 


 


 


 


 


Oddny Ruud Nordvik Øyvind N. Grøndahl 


avdelingsleder forvaltningsrevisjon prosjektleder 








 


 


KONTROLLUTVALGET I HURDAL KOMMUNE 
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SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 2015 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


23.5.14 17/2014 Henvendelse til 


kontrollutvalget. 


1. Kontrollutvalget bemerker at kommunen ikke har fulgt 


saksbehandlingsreglene i opplæringslovens kapittel 5 i 


forhold til logopedhjelp.  


2. Kontrollutvalget vil avvente kommunestyrets videre 


behandling av denne saken, og vil følge opp saken på 


neste møte. 


3. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å besvare 


henvendelsen til kontrollutvalget.  


 


  Følges opp 


i september 


møtet. 


 


Avsender 


har mottatt 


svar fra 


KU. 


 


Drøftet i 


møte 


12.9.14. 


Følges 


videre opp. 


  


23.5.14 21/2014 Eierskapskontroll – Digitale 


Gardermoen IKS (DGI). 


Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den til 


kommunestyret med følgende innstilling: 


 


1. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret om å følge opp 


følgende punkter:  


 Kommunestyret bør behandle de endringer i 


selskapsavtalen som representantskapet har gjort for at 


disse skal gjelde. 


 Kommunen bør vedta en eierstrategi for DGI. 


 Kommunen bør fortsette arbeidet med felles eiermelding 


og koordinere eierinteressene kommunene i mellom før 


saker behandles i representantskapet.  


 


Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant om å følge opp 


ovenfor representantskapet at antall styremedlemmer, til enhver 


Kommunestyret Avventer svar på 


kommunestyrets 


oppfølging. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


tid, er i tråd med lov om interkommunale selskaper og 


selskapsavtalen. 


12.9.14 28/2014 Eventuelt. Kontrollutvalget ber revisjonen om et notat til sitt neste møte 


28.11.14 vedrørende status på prosjekt rundkjøring og gang og 


sykkelvei i forbindelse med ny Hurdal skole og oppvekstsenter.   


Romerike 


Revisjon IKS 


 Revisjonen 


leverer et 


notat til 


neste møte 


28.11.14. 


  


28.11.14 30/2014 Plan for selskapskontroll for 


kommunene på Romerike. 


Kontrollutvalget vedtar plan for selskapskontroll for kommunene 


på Romerike. 


  


Planen oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 


 


1. Plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike vedtas. 


2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta 


endringer i planperioden. 


Kommunestyret  Avventer 


behandling 


i 


kommunest


yret 


  


28.11.14 31/2014 Kontrollutvalgets årsplan for 


2015. 


1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2015 med 


de endringer som fremkom i møtet. 


2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 


 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2015 til 


orientering. 


Kommunestyret  Avventer 


kommunest


yrets 


behendling 


 


28.11.14 33/2014 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


1. Sakene tas til orientering. 


2. I forbindelse med prosjekt 81102 – infrastruktur ny 1 til 10 


skole så vil kontrollutvalget innkalle rådmannen våren 2015 


og be om en redegjørelse på planlegging, utførelse og 


finansiering av prosjektet når regnskapet er ferdig avsluttet og 


finansiert. 


  Sekretær 


innkaller 


rådmannen 


våren 2015. 


  


        
30.1.15 1/2015 Henvendelse til 


kontrollutvalget. 


Kontrollutvalget har fått en orientering fra administrasjonen om 


sektorens avvikshåndtering, og utvalget vil følge opp saken å be 


om en ny status i maimøtet. 


Arthur Knutzen KU vil sende en 


ny status til 


Arthur Knutzen 


etter maimøtet. 


 
  


30.1.15 2/2015 Kontrollutvalgets årsrapport 


for 2014. 


1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas. 


2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 


Kommunestyret Avventer 


kommunestyrets 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2014 


til orientering. 


behandling 


30.1.15 3/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    
  


30.1.15 4/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    
  


30.1.15 5/2015 Eventuelt.     
  


30.1.15 6/2015 Virksomhetsbesøk til Hurdal 


sykehjem. 


Kontrollutvalget ønsker å følge opp det videre utviklingsarbeidet 


på sykehjemmet, og vil i første omgang be om en status på 


iverksatte tiltak i maimøtet. 


 Innkalle rådmann 


i maimøtet. 


 
  


        
22.5.15 7/2015 Bestille neste 


forvaltningsrevisjonsprosjekt. 


Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide et notat med mulige 


vinklinger på et forvaltningsrevisjonsprosjekt omhandlende; 


forebyggende helsearbeid, rett ytelse til rett tid og institusjon 


(tildeling/kvalitet). Notatet legges frem i neste møte den 


11.9.2015. 


Romerike 


Revisjon IKS 


Behandles i KU 


møte den 11.9. 


 
  


22.5.15 8/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til 


årsregnskapet for 2014. 


Kontrollutvalgets uttalelse til Hurdal kommunes årsregnskap 2014 


vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 


Kommunestyret  Behandlet i 


kommunest


yret 


17.6.15, 


sak 15/61. 


  


22.5.15 9/2015 Revisjonsbrev nr. 2 – 


årsregnskapet 2014. 


1. Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering. 


2. Kontrollutvalget vil be om rådmannens skriftlige kommentarer 


til revisjonsbrev nr. 2 – årsregnskapet 2014. 


3. Kontrollutvalget vil følge opp de påpekninger som er gjort i 


revisjonsbrev nr. 2 - årsregnskapet 2014, og forutsetter at 


disse forholdene er brakt i orden ved avleggelse av regnskapet 


for 2015.   


Rådmannen Rådmannens 


kommentarer til 


revisjonsbrevet 


behandles i KU 


møtet den 11.9. 


 
  


22.5.15 10/2015 Oppfølging av 


utviklingsarbeidet på Hurdal 


sykehjem. 


1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 


2. Kontrollutvalget vil følge opp det videre utviklingsarbeidet på 


sykehjemmet, og vil be om en ny status i septembermøtet. 


 Følges opp på i 


septembermøtet. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


22.5.15 11/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    
  


22.5.15 12/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    
  


22.5.15 13/2015 Eventuelt.     
  


        
11.9.15 14/2015 Oppfølging av 


utviklingsarbeidet på Hurdal 


sykehjem. 


Kontrollutvalget tar saken til orientering, men vil følge 


utviklingsarbeidet videre fremover. 


   
  


11.9.15 15/2015 Diskusjonsnotat for 


forvaltningsrevisjon 2015. 


Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor 


området forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner fra 


Romerike Revisjon IKS. Utvalget ber revisjonen om å legge frem 


en prosjektplan for prosjektet til neste møte den 27.11.2015. 


Romerike 


Revisjon IKS 


Prosjektplan 


behandles i møtet 


den 27.11.15. 


  


11.9.15 16/2015 Rapport revisjonsåret 


2014/2015. 


Kontrollutvalget tar rapport for revisjonsåret 2014/2015 til 


orientering. 


   
  


11.9.15 17/2015 Administrasjonens skriftlige 


kommentarer til revisjonsbrev 


nr. 2 årsregnskapet 2014. 


1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 


2. Kontrollutvalget vil følge opp revisjonsbrev nr. 2 i forbindelse 


med behandlingen av årsregnskapet 2015. 


 Følges opp i 


forbindelse med 


årsregnskapet 


2015. 


 
  


11.9.15 18/2015 Budsjett for kontroll- og 


tilsynsvirksomheten 2016. 


1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og 


tilsynsordningen for Hurdal kommune vedtas og oversendes 


kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for 


2016.   


 


Poster 


Budsjett 


2016 


Budsjett 


2015 


Kontrollutva


lget 


Godtgjørelser 


kontrollutvalget 20 000  20 000 


 Reisegodtgjørelser 2 000 2 000 


 Arbeidsgiveravgift   3 000 3 000 


  Møteutgifter 3 000 3 000 


Hurdal 


kommune 


   







______________________________________________________________________________________________________________________________ 


              5 


Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


 Kurs  19 500            19 500 


 Sum 47 500             47 500 


Sekretariatet Ramme for 


virksomheten 138 922  


132 730 


Revisjonen Ramme for 


virksomheten 441 228 


463 900 


   627 650 644 130 


 


2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret 


vedrørende budsjettet for Hurdal kommune 2016. 


3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering 


av bevilgede beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes 


kontrollutvalget til orientering. 


11.9.15 19/2015 Uavhengighetserklæring 


oppdragsansvarlig 


regnskapsrevisor og 


forvaltningsrevisor. 


Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger tas til orientering.    
  


11.9.15 20/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    
  


11.9.15 21/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    
  


11.9.15 22/2015 Evaluering av arbeidet i 


kontrollutvalget. 


Saken tas til orientering.    
  


11.9.15 23/2015 Eventuelt.     
  


        
 








Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner 


  


Dato FOR-2004-06-15-905 


Departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet 


Publisert I 2004 hefte 7 


Ikrafttredelse 01.07.2004, 01.01.2005, 01.11.2007 


Sist endret FOR-2013-06-13-613 fra 01.07.2013 


Endrer FOR-1993-01-13-4044  


Gjelder for Norge 


Hjemmel LOV-1992-09-25-107-§77  


Kunngjort 22.06.2004 


Rettet  


Korttittel Forskrift om kontrollutvalg i kommuner/fylkesk. 


 


Kapitteloversikt: 


 Kap. 1. Virkeområde (§1) 


 Kap. 2. Kontrollutvalgets sammensetning. Utskifting av medlemmer (§§ 2 - 3) 


 Kap. 3. Alminnelige regler om kontrollutvalgets ansvar og oppgaver (§§ 4 - 5) 


 Kap. 4. Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon (§§ 6 - 8) 


 Kap. 5. Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon (§§ 9 - 12) 


 Kap. 6. Selskapskontroll (§§ 13 - 15) 


 Kap. 7. Særlige oppgaver for kontrollutvalget (§§ 16 - 18) 


 Kap. 8. Saksbehandling og sekretariat. (§§ 19 - 20) 


 Kap. 9 Ikrafttredelse - overgangsregler (§§ 21 - 22) 


 


Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet (nå Kommunal- og 


moderniseringsdepartementet) 15. juni 2004 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 


107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 11. 


Endringer: Endret ved forskrifter 26 mai 2011 nr. 557, 6 des 2012 nr. 1151, 13 juni 2013 


nr. 613. 


Kap. 1. Virkeområde 


§ 1.Virkeområde 


Forskriften omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder 


utvalgets ansvar og oppgaver, regler om saksbehandling m.m. jf. kommuneloven § 77. 
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Kap. 2. Kontrollutvalgets sammensetning. Utskifting av 


medlemmer 


§ 2.Valg og sammensetning 


Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn 


med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha 


minst tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og 


varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. 


Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets 


medlemmer. 


Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget når 


utvalgets saker behandles. 


 


§ 3.Utskifting av medlemmer 


Kommunestyret eller fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets 


medlemmer. Ved utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas 


nyvalg av samtlige medlemmer i utvalget. 


 


Kap. 3. Alminnelige regler om kontrollutvalgets ansvar og 


oppgaver 


§ 4.Tilsyn og kontroll 


Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller 


fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder 


påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 


Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukket møte i kommunens eller 


fylkeskommunens folkevalgte organer. Kommunestyret eller fylkestinget kan bestemme, i 


forskrift eller for ett enkelt møte, at kontrollutvalget ikke har rett til å være til stede i lukket 


møte i kommunestyret eller fylkestinget. 


Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller 


fylkeskommunens folkevalgte organer. 


0 Endret ved forskrift 6 des 2012 nr. 1151 (i kraft 1 jan 2013). 


 


§ 5.Innhenting av opplysninger 


Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, 


kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser 


som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. For kontrollutvalgets 







medlemmer og dets sekretariat gjelder forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om 


taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 mv. 


Dersom kommunen eller fylkeskommunen har egen ansatt revisor, kan kontrollutvalget 


be om adgang til revisjonens arbeidsdokumenter og kan kreve opplysninger av 


revisjonen. 


 


Kap. 4. Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 


§ 6.Regnskapsrevisjon 


Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og 


kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende 


måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette 


foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal 


revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. 


 


§ 7.Uttalelse om årsregnskapet 


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


uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen 


avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være 


formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det 


kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 


kommunestyret/fylkestinget. 


 


§ 8.Oppfølging av revisjonsmerknader 


Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf. forskrift om revisjon i kommuner og 


fylkeskommuner § 4, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp. 


Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt 


opp på en tilfredsstillende måte. Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller 


fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller fylkestingets merknader er blitt fulgt opp. 


 


Kap. 5. Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon 


§ 9.Forvaltningsrevisjon 


Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir 


gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel. 







Forvaltningsrevisjon kan utføres av andre enn den som er ansvarlig for revisjon av 


kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap eller et kommunalt eller 


fylkeskommunalt foretaks årsregnskap. 


 


§ 10.Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 


Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter 


at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 


forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan 


delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 


Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens 


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


for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. 


 


§ 11.Rapporter om forvaltningsrevisjon 


Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, skal 


kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke 


forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og om resultatene av disse, jf. § 8 i forskrift om 


revisjon i kommuner og fylkeskommuner. 


 


§ 12.Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter 


Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til 


behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. 


Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan 


kommunestyrets eller fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt 


fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke 


er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte. 


 


Kap. 6. Selskapskontroll 


§ 13.Selskapskontroll 


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


fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 


Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter 


at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 


selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller 


fylkeskommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å 


identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike 







selskapene. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan 


delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden 


Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll. 


0 Endret ved forskrift 6 des 2012 nr. 1151 (i kraft 1 jan 2013). 


 


§ 14.Selskapskontrollens innhold 


Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av 


eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om 


den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette 


i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger 


(eierskapskontroll). 


Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i 


kommuner og fylkeskommuner kap. 3. 


 


§ 15.Rapportering om selskapskontrollen 


Kontrollutvalget fastsetter selv hvordan utført selskapskontroll skal rapporteres til 


utvalget, herunder hvilket innhold slik rapport skal ha. Et selskap som er omfattet av 


selskapskontrollen, og den som utøver kommunens eierfunksjon, skal alltid gis anledning 


til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som omtales i rapporten. Eventuelle kommentarer 


skal fremgå av rapporten. 


Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av selskapskontroll skal kontrollutvalget 


avgi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke kontroller som er gjennomført 


samt om resultatene av disse. 


 


Kap. 7. Særlige oppgaver for kontrollutvalget 


§ 16.Valg av revisjonsordning. Valg av revisor 


Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal 


ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale 


med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. 


Dersom kommunestyret eller fylkestinget vedtar å konkurranseutsette hele eller deler av 


revisjonen, foretar kommunestyret eller fylkestinget selv valg av revisor etter innstilling 


fra kontrollutvalget. 


Valgt revisor tjenestegjør inntil ny revisor er valgt av kommunestyret eller fylkestinget. 


 


§ 17.Saker om ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse 







Der det er en egen revisjon i kommunen eller fylkeskommunen, avgir kontrollutvalget 


innstilling til kommunestyret eller fylkestinget om saker om ansettelse, suspensjon, 


oppsigelse og avskjed av ansvarlig revisor. 


Der det er en egen revisjon i kommunen eller fylkeskommunen, foretar kontrollutvalget 


ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse av revisjonens øvrige personale når 


slik myndighet ikke er delegert til revisor. 


 


§ 18.Budsjettbehandlingen 


Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen 


eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og 


revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller 


fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. 


Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til 


kontrollutvalget om budsjett for revisjonen. 


 


Kap. 8. Saksbehandling og sekretariat. 


§ 19.Saksbehandling. Møte- og talerett i kontrollutvalgets møter 


Innkalling til møtet skal med høvelig varsel sendes utvalgets medlemmer, ordfører eller 


fylkesordfører og kommunens eller fylkeskommunens oppdragsansvarlig(e) revisor(er). 


Innkallingen skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles samt 


saksdokumenter. 


Oppdragsansvarlig revisor, eller dennes stedfortreder, har møte- og talerett i 


kontrollutvalgets møter og kan forlange sine uttalelser på møtet protokollert. Møteretten 


gjelder likevel ikke når sak som angår en revisors tilsettingsforhold behandles. 


0 
Endret ved forskrifter 26 mai 2011 nr. 557 (i kraft 1 juli 2011), 13 juni 2013 nr. 613 (i 
kraft 1 juli 2013). 


 


§ 20.Sekretariat 


Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand 


som til enhver tid tilfredstiller utvalgets behov. 


Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig 


utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. 


Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon 


og av den eller de som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. 


Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens eller fylkekommunens 


administrasjon. Den som utfører revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller 


fylkeskommunen, kan ikke utøve sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. Det samme 







gjelder medlemmer av kontrollutvalget eller kommunestyret eller fylkestinget i den 


aktuelle kommunen eller fylkeskommunen. 


Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet 


kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. 


Administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde ikke 


instruksjons- eller avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet. 


0 Endret ved forskrift 6 des 2012 nr. 1151 (i kraft 1 jan 2013). 


 


Kap. 9 Ikrafttredelse - overgangsregler 


§ 21.Ikrafttredelse m.m. 


Forskriften trer i kraft fra 1. juli 2004. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 13. januar 


1993 nr. 4044 om kontrollutvalg. 


Bestemmelsen i § 2 annet ledd med krav om at minst ett av kontrollutvalgets medlemmer 


skal velges blant kommunestyret eller fylkestingets medlemmer trer i kraft fra 1. 


november 2007. 


Bestemmelsen i § 20 om sekretariatet trer i kraft fra 1. januar 2005. 


 


§ 22.Overgangsregler 


Kravet i § 10 om at kontrollutvalget senest ett år etter at kommunestyret eller fylkestinget 


er konstituert, skal vedta en plan for forvaltningsrevisjon, gjelder først fra ny valgperiode 


starter 1. november 2007. I inneværende valgperiode skal slik plan være utarbeidet 


innen 31. desember 2005. Tilsvarende gjelder for kravet i § 13 om at kommunestyret 


eller fylkestinget senest innen utgangen av året etter at det er konstituert skal utarbeide 


en plan for selskapskontroll. 


Fram til 1. januar 2005 kan kommunens revisor utføre saksutredning og sekretærbistand 


for kontrollutvalget. 
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 Faste saker hvert møte 
  Orientering/rapportering fra revisjonen 


  Oversikt over saker behandlet/til oppfølging i kontrollutvalget 


  Referatsaker 


  Eventuelt 


 


 


 


Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen 
30.1.15  Virksomhetsbesøk til Hurdal sykehjem.  


 Henvendelse til kontrollutvalget, fra KST. rep. Arthur Knutzen. 


 Revisjonen orienterer om deres tjenester.  


13.3.15   


22.5.15  Oppfølging av utviklingsarbeidet på Hurdal sykehjem, se KU-sak 1/2015 og 6/2015. 


Kontrollutvalget vil be om en status på iverksatte tiltak rundt driftsproblemene på 


sykehjemmet. 


11.9.15  Oppfølging av utviklingsarbeidet på Hurdal sykehjem – ny status på avviksrapport 


og fremdrift på tiltaksplaner. 


27.11.15  Opplæring av nytt kontrollutvalg.  


 Oppfølging av utviklingsarbeidet på Hurdal sykehjem – ny status på avviksrapport og fremdrift på tiltaksplaner 


(2015/2016). 


 Be om sluttrapport i forbindelse med prosjekt 81102 – infrastruktur ny 1 til 10 skole. Kontrollutvalget ønsker en 


redegjørelse på planlegging, utførelse og finansiering av prosjektet (når regnskapet er ferdig avsluttet og finansiert). 


 


 


Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 
30.1.15   


13.3.15   


22.5.15  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2014.  


11.9.15   


27.11.15   


   


 Kontrollutvalget vil følge opp revisjonsbrev nr. 2 i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet 2015.   


 


 


Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon  
30.1.15   


13.3.15   


22.5.15  Bestille neste forvaltningsrevisjonsprosjekt.  


11.9.15  Diskusjonsnotat for forvaltningsrevisjon 2015. 


27.11.15  Behandle prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor området 


forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner. 


   


 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - Kompetanse i tjenestene.  


 Overordnet analyse. 


 


 


Møte Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
30.1.15   


13.3.15   


22.5.15     
11.9.15   


27.11.15   
   


 Behandle selskapskontroll ØRAS IKS.  


 Overordnet analyse. 
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Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
30.1.15   


13.3.15   


22.5.15   


11.9.15  Rapport revisjonsåret 2014/2015. 


 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og forvaltningsrevisor. 


27.11.15   


   


 Oppdragsansvarlig revisorer avgir skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet. 


 Engasjement brev fra Romerike Revisjon IKS – jan/feb møtet. 


 Overordnet revisjonsstrategi fra Romerike Revisjon IKS. 


 Rapport revisjonsåret 2015.  


 


 


Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
30.1.15   
13.3.15   


22.5.15   


11.9.15  Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2016. 


27.11.15   


11.12.15   


 


 


Møte Oppgaver knyttet til kontrollutvalgets rapportering 
30.1.15  Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas, og sendes kommunestyret til 


orientering. 


13.3.15   


22.5.15   


11.9.15  Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget.  


27.11.15   


11.12.15   


 Kontrollutvalgets årsplan og årsmelding for 2016 vedtas, og sendes kommunestyret til orientering. 


 


 


 


 








 


Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 
 


 


§ 77.Kontrollutvalget 


1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende 
tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal 
ha minst tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og 
varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av 
utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. 
Utvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget når utvalgets saker 
behandles. 


2. Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av 
formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller 
fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller 
fylkesråd og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen. 


3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets 
medlemmer. 


4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir 
revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll 
med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og 
vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 
forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 


5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 


6. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller 
fylkestinget. Før en sak rapporteres til kommunestyret eller fylkestinget skal den ha vært 
forelagt administrasjonssjefen til uttalelse. 


7. Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av 
taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de 
undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. 


8. Kommunens og fylkeskommunens revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets 
møter. 


9. Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget. 


10. Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om kontrollutvalgets 
oppgaver og saksbehandling mv. 
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Sak nr. Sak Møtedato 
15/2015 Diskusjonsnotat for forvaltningsrevisjon 


2015. 
11.9.15 


 
Saksbehandler 


• Øystein Hagen 
 
Saksdokumenter 


• Forvaltningsrevisjon 2015 Hurdal kommune – diskusjonsnotat 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget ba i møte den 22.5.15 revisjonen om å utarbeide et notat med 
tre ulike forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekt med oppstart i 2015/2016. 


Kontrollutvalget ba om en skisse til prosjekter innenfor følgende tre områder: 
1. Forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner 
2. Institusjon/sykehjem – tildeling og kvalitet 
3. BEON-prinsippet for tildeling av helse- og omsorgstjenester   


 
I vedlagte notat skisseres mulige innfallsvinkler innenfor hvert av de tre 
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. 
 
Forslag til vedtak 
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 27.11.2015. 
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1. INNLEDNING 


 Kommuneloven kapittel 12 har bestemmelser om kontrollutvalg i kommunene og 


Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt forskrift om kontrollutvalg med 


hjemmel i kommuneloven.  Dette reglementet inneholder Hurdal kommunes 


bestemmelser for kontrollutvalget. 


 


 Kontrollutvalget er hjemlet i kommunelovens § 77 med tilhørende forskrifter om 


 kontrollutvalg av 15. juni 2004.   


 


 Retningslinjene er et redskap for å få en strukturert og tillitvekkende saksbehandling i 


 kontrollutvalget, og få avklart viktige spørsmål vedrørende kontrollutvalgets arbeid. 


 


2. VALG OG SAMMENSETNING AV KONTROLLUTVALGET 


 Kontrollutvalget skal ha sin ideologiske forankring i rollen som upartisk overvåker. 


 Saksbehandlingen skal foregå kun ut fra et kontrollperspektiv og være upolitisk. 


 


Hvem som er valgbare til utvalget er regulert av lov.
1
 Kommunelovens 


minimumskrav: Minst et av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets 


medlemmer, jfr. kommuneloven § 77 nr. 1. I Hurdal kommune består kontrollutvalget 


av 3 medlemmer - valgt av kommunestyret. Kommunestyret velger medlemmer, 


varamedlemmer, leder og nestleder. Ingen av medlemmene er ansatt i kommunen, 


eller er medlem i kommunalt utvalg. 
Sammensetningen i utvalget må være av en karakter som bidrar til størst mulig tillit.  


Dette medfører: 


 


a) Kontrollutvalgets medlemmer skal være det første valg som blir foretatt etter at  


formannskapet, ordfører og varaordfører er valgt for den nye valgperioden.
2
         


b) Kontrollutvalget skal ha en sammensetning som gir størst mulig tillit. 


 


 


3. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL 


Kontrollutvalgets hovedmål er å bidra til å bevare den allmenne tilliten til at 


kommunens oppgaver blir ivaretatt på best mulig måte. 


 


Kontrollutvalget kan bidra til dette ved å: 


a) Medvirke til å bevare kvalitet, effektivitet og sikkerhet i de interne 


kontrollrutinene. 


b) Iverksette undersøkelser i forbindelse med henvendelser/presseoppslag som kan 


skade den allmenne tillit, i den hensikt å bekrefte eller avkrefte eventuelle 


påstander. 


c) Medvirke til å øke utnyttelsen av de kommunale ressurser med utgangspunkt i 


kommunale mål, og oppnådde resultater. 


d) Påse at administrasjonen har etablert arbeidsrutiner og arbeidsforhold som kan 


forhindre at ansatte og kommunen kommer i en uheldig situasjon.                                                                                                                                                                                                                            


 


 


                                                 
1
 Utelukket fra valg: se kommuneloven § 77 nr. 2.  Nyvalg: se kommuneloven § 77 nr. 3. 


2
 Se kommunelovens § 17 nr. 2 tredje punktum (trer i kraft 1.7.13). 
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4. KONTROLLUTVALGETS ARBEID   


Viktige elementer i kontrollutvalgets arbeid vil være følgende punkter: 


a) En offensiv forvaltningsrevisjon
3
 som rettes mot de områder av kommunen 


hvor behovet er størst.  


b) Et bevisst arbeid mot det mål å bedre den allmenne tillit til kommunen, 


gjennom forebyggende arbeid. 


e)       En årlig intern handlingsplan (årsplan) som er i samsvar med de disponible 


      ressurser.                                                                                                                                   


d) Selskapskontroller.  


f)       Uttalelse til årsregnskapet i forbindelse med regnskapsrevisjonen. 


 


5. KONTROLLUTVALGETS STATUS/ROLLE I FORHOLD TIL KOMMUNESTYRET 


I prinsippet skal alle innbyggere i kommunen ha anledning til å henvende seg til 


kontrollutvalget, men det er viktig å presisere at utvalget ikke er et klageorgan i 


forvaltningsmessig forstand. Kontrollutvalget avgjør selv om det er en sak for 


kontrollutvalget. 


 


Kontrollutvalget: 
a) Er kommunestyret sitt kontrollorgan


4
 


b) Må ha en fri og uavhengig funksjon i kommunen 


c) Skal bidra til å opprettholde den allmenne tillit til kommunen. Den allmenne 


kjennskap til kontrollutvalget må bedres, slik at intensjonene med utvalget blir 


fulgt 


e) Må ikke bli isolert i den kommunale forvaltningen 


f) Skal ha en selvstendig rolle
5
 i den kommunale forvaltningen 


 


Kommunestyret 
Kan pålegge utvalget å kontrollere enkeltsaker, men ikke styre utvalgets arbeid. 


Må ha en god innsikt i den viktige rolle kontrollutvalget har, og hvilke utfordringer det 


får i fremtiden. 


 


Dette kan sikres ved og: 


a) Arbeide med å gjøre utvalget allment kjent 


b) Arbeide for å bedre rapportering og øke dialogen med kommunestyret 


c) Presentere kontrollutvalget i alle oversikter med kommunale utvalg 


d) Arbeide for å øke statusen til utvalget generelt 


e) Disponere eget budsjett
6
 


 


6. KOMPETANSE, KAPASITET OG UTFORDRINGER 


Kompetanse, innsikt og etikk er i tillegg til formelle spilleregler basisen for 


kontrollutvalgets praktiske virke.  Kontrollutvalgets frie og uavhengige stilling stiller 


særlige krav til at utvalget er i stand til å vurdere konsekvensene av sine konklusjoner 


og handlemåter. Forvaltningens troverdighet er avhengig av at kontrollutvalgets 


grunnlag for mistanke, kritikk og granskning bygger på solid kunnskap og innsikt. 


 


                                                 
3
 Se kommuneloven § 77 nr. 4 og kontrollutvalgsforskriften kapittel 5. 


4
 Se kommuneloven § 77 nr. 6 


5
 Kontrollutvalget har eget sekretariat, se kontrollutvalgsforskriften § 20 


6
 Se kontrollutvalgsforskriften § 18 
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Det er en økende tendens til at deler av den kommunale virksomheten overføres til 


aksjeselskaper og interkommunale selskaper. Kontrollutvalget kan gjennomføre 


selskapskontroll i henhold til kommunelovens § 80 i selskaper som omhandles etter 


denne bestemmelsen.  Dette gjelder i første rekke interkommunale selskaper (IKS) 


som kommunen er medeier i, samt aksjeselskaper som kommunen alene eller sammen 


med andre kommuner eier.  


 


Kontrollutvalget er i stor grad avhengig av revisjonens kapasitet og ressurser. 


Kontrollutvalget skal ha en egen budsjettpost
7
 til disposisjon fordi kontrollutvalget har 


et kontrollansvar utover revisjonen. Kontrollutvalget vil dermed raskere kunne tre inn i 


en kontrollfase uavhengig av revisjonen og kommunestyret. 


 


Kontrollutvalgets medlemmer skal gis anledning til å få opplæring i tilsyns- og 


kontrollarbeid. 


 


7. SAMARBEID OG SAMSPILL  


For å utøve kontrollfunksjonen effektivt er kontrollutvalget avhengig av et godt 


samarbeid med administrasjonen. 


 


Momenter og forhold som må vurderes for å forbedre utvalgets samspill med andre 


relevante aktører: 


a) Administrasjonssjefen
8
 har ikke møterett i kontrollutvalget, men bør innkalles 


til møter for å utvikle kommunikasjon og tillit. 


b) Andre ledere og saksbehandlere bør med jevne mellomrom innkalles for 


samtaler for å utvikle kommunikasjon og tillit. 


c) Kommunerevisjonen
9
 har et selvstendig ansvar for å revidere kommune- 


 regnskapet i samsvar med forskriftene om revisjon og god kommunal 


revisjonsskikk 


d) Kontrollutvalget fører tilsyn med revisjonens arbeid 


e) Kontrollutvalget kan gi revisjonen pålegg om undersøkelse og granskning ved 


misligheter. 


f) Kontrollutvalget utarbeider plan for forvaltningsrevisjon
10


 og selskapskontroll. 


Planene vedtas av kommunestyret. 


g) Det må tilstrebes løsningsorienterte samspillsformer basert på dialog mellom 


revisjon, ordfører, administrasjonssjef, andre ledere og kontrollutvalg.  


 


8. KONTROLLUTVALGETS RAPPORTERING 


a) Kontrollutvalget avgjør selv hvor ofte utvalget skal rapportere til kommunestyret. 


b) Det skal som hovedregel foretas innstilling, men enkelte saker kan oversendes til 


orientering. 


c) Årsrapport om utvalgets arbeid forelegges for kommunestyret, herunder rapportering 


om oppfølging av merknader og rapporter. 


d) For øvrig rapporterer kontrollutvalget til kommunestyret om utvalgets virksomhet 


gjennom uttalelse til årsregnskapet, forvaltningsrevisjonsrapporter
11


 og rapporter om 


gjennomført selskapskontroll. 


                                                 
7
 Se kontrollutvalgsforskriften § 18 


8
 Se kontrollutvalgsforskriften § 19 med merknader 


9
 Se kontrollutvalgsforskriften kap. 4 og revisjonsforskriften 


10
 Se kontrollutvalgsforskriften § 5 
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e) Utvalgets leder og/eller nestleder har møte- og talerett i kommunestyret ved 


behandlingen av saker hvor utvalget har innstilt til kommunestyret. 


 


9. GENERELLE UTTALELSER OG FORHOLDET TIL ALLMENNHETEN OG MEDIA 
Kontrollutvalgets møter holdes for åpne


12
 dører, og saksliste og andre dokumenter som 


ikke er unntatt fra offentligheten
13


, skal være tilgjengelige for allmennheten, på 


sekretariatets hjemmeside. 


Det skal vedta å lukke møtet: 


a) Når det foreligger lovbestemt taushetsplikt 


b) Når det skal behandles en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold 


Det kan vedta å lukke møtet: 


a) Når hensynet til personvern krever det 


b) Når hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier det, og det vil komme 


fram opplysninger i møtet som kunne vært unntatt offentlig innsyn etter lov 19. 


mai 2006, nr. 16 (offentleglova) dersom de hadde stått i et dokument. 


 


Saker behandlet i lukket møte er undergitt taushetsplikt. 


 


Prinsippet for utvalget må være varsomhet ved uttalelser til media vedrørende 


enkeltsaker som ikke er grundig behandlet.  Ingen form for ”synsing” kan aksepteres, 


da dette kan medføre at tilliten til kontrollutvalgets saksbehandling svekkes.  


Kontrollutvalget skal etter beste evne avdekke fakta og offentliggjøre dette. 


 


Det er viktig at omverdenen har tillit til kommunen og at de får mulighet til å sette seg 


inn i hva som foregår, og selv ta standpunkt til om alt er i orden. Alle skriftlige 


henvendelser til utvalget skal besvares. Det er naturlig at leder besvarer henvendelser 


fra media. 


 


10. FORDELING AV ANSVARSOMRÅDER 


For at kontrollutvalget skal få bedre oversikt over aktiviteten i kommunen, kan 


kontrollutvalget fordele sakspapirene for de forskjellige utvalg på medlemmene slik at 


de skal holde seg orientert spesielt innenfor tildelte område (saksordfører). 


 


Medlemmene av kontrollutvalget bør ha en viss oversikt over og innsikt i de lover og 


forskrifter som gjelder for vedkommende sitt område.        


 


11. OPPTREDEN I KONTROLLSPØRSMÅL  


Kontrollutvalgets medlemmer må være bevisste i forhold til sitt ansvars- og 


myndighetsområde
14


 og hvordan de opptrer og formulerer vedtak, uttalelser osv. 


overfor administrasjonen.  Innhenting av informasjon om enkelte saker bør foretas 


gjennom kontrollutvalgets sekretær. 


 


Det er viktig at tilliten fra innbyggerne opprettholdes. Kontrollutvalget skal være et 


                                                                                                                                                         
11


 Før en sak rapporteres til kommunestyret skal den ha vært forelagt administrasjonssjefen til uttalelse, se 


kommuneloven § 77 nr. 6. 
12


 Se kommuneloven § 31  
13


 Se offentleglova § 3 
14


 Kontrollutvalgets medlemmer og dets sekretariat har taushetsplikt, jfr. kontrollutvalgsforskriften § 5 
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nøytralt utvalg, med et sterkt skille mellom politikk og kontrollfunksjon, hvor alle 


handlinger og vedtak blir foretatt ut fra et kontrollperspektiv. Kontrollutvalgets 


medlemmer må føre en streng egendisiplin vedrørende habilitet kontra inhabilitet. 


12. KONTROLLUTVALGETS SEKRETARIAT
Sekretariatsfunksjonen ivaretas av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS.


Sekretariatets oppgaver vil primært være:


a) Tilrettelegge og innkalle til møter i kontrollutvalget


b) Påse at saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at


utvalgets vedtak blir iverksatt


c) Være utvalgets operative ledd og sørge for at det blir foretatt tilsyn med


administrasjonen og revisjonen


d) Utøve bestillerfunksjonen i forhold til forvaltningsrevisjon og


regnskapsrevisjon dersom kommunestyret vedtar å benytte annen enn egen


revisor til å utføre slik revisjon.


e) Kontrollutvalgets innhenting av opplysninger kanaliseres normalt gjennom


sekretariatet.


13. AVSLUTNING
Utviklingen i kommunen med stadig nye utfordringer krever en kontinuerlig


gjennomgang og revurdering av strategien. Målet er en profesjonell og forutsigbar


saksbehandling, med et bredt samarbeid med kommunens aktører, for å oppnå en


forvaltning som har en god allmenn tillit.


Vedtatt av Hurdal kommunestyre 29.10.2014 – sak PS 14/110. 







