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MØTEINNKALLING   
 

Nannestad kontrollutvalg 
 
Dato: 17.02.2016 kl. 08:00  
Sted: Nannestad bygdemuseum, møterom  
Arkivsak: 15/00014  
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 15/00097-8 
Opplæring og tilrettelegning for bruk av IPAD i 
kontrollutvalget 

08:00 

2/16 15/00113-7 
Orientering fra Ordfører - innspill til overordnet 
analyse 2017 - 2020 

09:00 

3/16 15/00116-4 Virksomhetsbesøk til Nannestad sykehjem 10:00 

4/16 15/00106-3 
Orientering om overordnet revisjonsstrategi og 
revisjonsplan for regnskapsrevisjon 2015 

11:00 

5/16 15/00106-2 Engasjementsbrev fra Romerike revisjonen 11:30 

6/16 15/00235-1 
Eierskapskontroll - Øvre Romerike 
avfallsselskap IKS 

11:40 

7/16 15/00116-5 
Årlig orientering om kommunens behandling av 
tips/varsling 

12:00 

8/16 16/00035-1 Rapportering ved Romerike Revisjon IKS 12:10 

9/16 15/00102-1 Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 12:25 

10/16 15/00260-3 Referater 12:40 

11/16 15/00261-3 Eventuelt 12:50 

 

mailto:oyshag@lorenskog.kommune.no
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Lørenskog, 10.02.2016 
 
 
 
Oddvar Brekke 
Kontrollutvalgsleder 
                                                                     Øystein Hagen 
                                                                     Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
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Saker til behandling 

1/16 Opplæring og tilrettelegning for bruk av IPAD i kontrollutvalget 
 
Arkivsak-dok. 15/00097-8 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nannestad kontrollutvalg 17.02.2016 1/16 

 
 

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

 
Saksframstilling: 
Det legges opp til opplæring og tilrettelegging for innføring av nettbrett i 
kontrollutvalget. 
 
Lillian H. Aasheim fra politisk sekretariat og kontrollutvalgssekretær vil stå for 
opplæringen.   
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
 
 
  



 4  

2/16 Orientering fra Ordfører - innspill til overordnet analyse 2017 - 
2020 
 
Arkivsak-dok. 15/00113-7 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nannestad kontrollutvalg 17.02.2016 2/16 

 
 

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 Nannestad kommune i møtet 
den 9.12.15, sak 42/2015, 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: 
 

Desember 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. 

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.  
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Juni  Overordnet analyse vedtas. 
Sekretariatet legger frem utkast til plan for forvaltningsrevisjon.  

September Plan for forvaltningsrevisjon vedtas og 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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3/16 Virksomhetsbesøk til Nannestad sykehjem 
 
Arkivsak-dok. 15/00116-4 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nannestad kontrollutvalg 17.02.2016 3/16 

 
 

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

 
Saksframstilling: 
Som en del av det generelle tilsynet med forvaltningen gjennomfører kontrollutvalget 
virksomhetsbesøk. For å bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for at 
ansatte i kommunen skal bli kjent med kontrollutvalget, besøker utvalget ulike 
kommunale virksomheter. Dette inkluderer også kommunale foretak og selskap.   
 
Formålet med besøket er blant annet å: 

 Bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgsarbeidet kjent i 
kommunen 

 Undersøke generelt om krav til internkontroll er kjent i virksomheten, og om 
sentrale føringer knyttet til for eksempel etikk er kommunisert 

 Sjekke utvalgte områder som for eksempel HMS, offentlige anskaffelser og 
lignende ved å få orientering om og innsyn i system og rutiner 

 
Kontrollutvalget har valgt å legge besøket til Nannestad sykehjem. 
Virksomhetsbesøket fremgår av kontrollutvalgets årsplan for 2016.  
 
Kontrollutvalget har bedt om en generell orientering vedrørende virksomheten. I 
tillegg ønsker kontrollutvalget at presentasjonen sier noe internkontroll i 
virksomheten, rutiner for medisiner og utdeling, samt avviksmeldinger og rutiner for 
dette.  
 
I løpet av 2016 skal kontrollutvalget gjennomføre en overordnet analyse av 
kommunens virksomhet. Analysen skal gi svar på hvilke områder det er knyttet størst 
risiko til, og hvilke områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke. I 
den forbindelse har utvalget bedt om eventuelle innspill til dette arbeidet fra 
virksomheten. 
 
På grunn av en svært smittsomt virusinfeksjon på sykehjemmet så er det ikke aktuelt 
med omvisning på sykehjemmet. Møtet blir derfor holdt som vanlig på Bygdemuseet.     
 

Tilbake til sakslisten  
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4/16 Orientering om overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan 
for regnskapsrevisjon 2015 

Arkivsak-dok. 15/00106-3 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nannestad kontrollutvalg 17.02.2016 4/16 

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

Vedlegg:  
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2015  

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

Tilbake til sakslisten 
 
 
  



9 

5/16 Engasjementsbrev fra Romerike revisjonen 

Arkivsak-dok. 15/00106-2 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nannestad kontrollutvalg 17.02.2016 5/16 

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

Vedlegg:  
Engasjementsbrev – Nannestad 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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6/16 Eierskapskontroll - Øvre Romerike avfallsselskap IKS 

Arkivsak-dok. 15/00235-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nannestad kontrollutvalg 17.02.2016 6/16 

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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7/16 Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling 
 
Arkivsak-dok. 15/00116-5 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nannestad kontrollutvalg 17.02.2016 7/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar rådmannens svar om varslingssaker 2015 til orientering. 
 
 
Vedlegg:  
Notat fra rådmannen med oversikt over varslingssaker 2015 (ettersendes 
medlemmene)  
 

 
 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har bedt rådmannen om et kortfattet notat med oversikt over 
varslingssaker 2015.  
Kontrollutvalget har spurt kommunen om den har mottatt/behandlet noen 
tips/varslinger/mislighetssaker i 2015? 
 
Notatet var ikke klart til utsendelse av møteinnkallingen og vil derfor bli ettersendt 
medlemmene. 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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8/16 Rapportering ved Romerike Revisjon IKS 
 
Arkivsak-dok. 16/00035-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nannestad kontrollutvalg 17.02.2016 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 Nannestad 
kommune. 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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9/16 Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 

Arkivsak-dok. 15/00102-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nannestad kontrollutvalg 17.02.2016 9/16 

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 Nannestad 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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10/16 Referater 

Arkivsak-dok. 15/00260-3 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nannestad kontrollutvalg 17.02.2016 10/16 

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

Vedlegg: 
1. Oversikt over saker til oppfølging 2015
2. Oversikt over saker til behandling 2016
3. Endelig rapport fra tilsyn av Fylkesmannen - kommunens ansvar for å sikre 

forsvarlig tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram ved Nav

Saksframstilling: 
Under denne saken legges referatsakene frem.

Tilbake til sakslisten 
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11/16 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 15/00261-3 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nannestad kontrollutvalg 17.02.2016 11/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 
 

 
 
Saksframstilling: 
. 

 
 
 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
 





 


Saker til behandling 2016 


Kontrollutvalget i Nannestad 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 


17. februar 
Kl. 08 


 


 Opplæring IPAD 


 Ordfører inviteres til å gi innspill på risikoområder 


 Virksomhetsbesøk til Nannestad sykehjem 


 Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling 


 Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 


 Engasjementsbrev fra Romerike revisjon 


 Orientering om overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for 


regnskapsrevisjon 2015 


 Selskapskontroll - ØRAS IKS 


30. mars 
Kl. 08 


 Overordnet Analyse fvl. - sekretariatet legger frem en foreløpig 


presentasjon av tjenesteområdene. Kontrollutvalget drøfter 


risikoområder og vesentlighet. 


 Overordnet analyse selskapskontroll 


 Orientering fra rådmannen vedr. barnevernet?? 


 Oppfølging av korrupsjonssaken??  


11. mai 
Kl. 08 


 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. 


15. juni 
Kl. 08 


 Overordnet analyse fvl. vedtas. 


 Plan for selskapskontroll 2017 – 2020 – utkast    


14. september   


Kl. 08 


 


 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.  


2. november  Overordnet plan for regnskapsrevisjon 2016 







 


Møte Saker 


Kl. 08 


7. desember  


Kl. 08 


 Kontrollutvalgets årsplan for 2017. 


2017 
 
 


  


Annet   


 








Endelig rapport fra tilsyn med lov om sosiale tjenester i arbeids- og 


velferdsforvaltningen - kommunens ansvar for å sikre forsvarlig 
tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram ved Nav Nannestad 
2015 


Fylkesmannen i Oslo og Akershus 


Oppfølging av tilsynet 


Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de 


tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet. 


  


Sammendrag 


1. Innledning 


2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold 


3. Gjennomføring 


4. Hva tilsynet omfattet 


5. Funn 


6. Vurdering av styringssystemet 


7. Regelverk 


8. Dokumentunderlag 


9. Deltakere ved tilsynet 


Sammendrag 


Tema for tilsynet er tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram (KVP). Gjennom tilsynet skal 


det undersøkes om kommunen ved sine styringsaktiviteter (internkontroll) sikrer at tjenesten KVP er 


tilgjengelig for alle potensielle deltakere, og at innholdet og omfanget i kvalifiseringsprogrammet er 


forsvarlig. For å undersøke dette tas det utgangspunkt i bestemmelsene om kvalifiseringsprogram med 


tilhørende stønad i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (STL) §§ 29, 30 og 31 


samt i saksbehandlingskrav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift og i krav til internkontroll. 


Målsettingen med tilsynet vil være å undersøke om: 


l kommunen ved styringsaktiviteter med tilstrekkelig innhold og omfang, sikrer forsvarlig tildeling av 


KVP, herunder 


- om tjenesten er tilgjengelig 


- om det foretas forsvarlig kartlegging, vurdering og beslutning  


l kommunen ved styringsaktiviteter med tilstrekkelig innhold og omfang, sikrer forsvarlig 


08.06.2015


Virksomhetens adresse: 
Postboks 34, 2030 Nannestad 
Tidsrom for tilsynet: 09.02.15 – 
03.06.15 


Dokumentet er hentet fra http://www.helsetilsynet.no



https://www.helsetilsynet.no/no

https://www.helsetilsynet.no/no/Toppmeny/Personvern-cookies-tilgjengelighet/

https://www.helsetilsynet.no/no/Toppmeny/Presse/Nyhetsarkiv/

https://www.helsetilsynet.no/no/Toppmeny/OSS/
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gjennomføring av KVP, herunder 
- om tidsfrist for iverksetting av program overholdes 


- om kommunen tilbyr tilpasset program 


- om kommunen driver oppfølgingsarbeid i henhold til lovkrav  


Det ble avdekket to avvik under tilsynet.  


Avvik 1: 


l Nav Nannestad sikrer ikke, ved styringsaktiviteter med tilstrekkelig innhold og omfang, at tjenesten 


KVP gjøres tilgjengelig. 


Avvik 2: 


l Nav Nannestad sikrer ikke, ved styringsaktiviteter med tilstrekkelig innhold og omfang, at 


deltakerne i KVP får et tilpasset program, og at det foretas en forsvarlig oppfølging.  


  


  


  


1. Innledning 


Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Nav Nannestad i perioden 09.02.15 – 03.06.15. 


Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år. 


Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med de individuelle tjenestene i STL kapittel 4, jf. STL 


§ 9 og kommuneloven kapittel 10 A. 


Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen 


gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om: 


l hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen 
innenfor de tema tilsynet omfatter  


l tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres  


l tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes  


En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre 


undersøkelser. 


Rapporten omhandler avvik som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig 


tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet. 


l Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift  


2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold 


Nannestad kommune har ca. 11 700 innbyggere og ligger i den nordvestre delen av Øvre Romerike i 


Akershus fylke. Kommunen ledes av rådmannen med fire kommunalsjefer. Nav-kontoret er underlagt 


kommunalsjef for stab- og støttetjenester. Tilsynsmyndigheten har fått opplyst at kommunen er under 


reorganisering, hvor man ser på hvilke tjenester som skal ligger hvor, og ulike nivåer i linjene. 


Nav-kontoret er organisert med én leder og to avdelingsledere. Nav-leder begynte i stillingen 2. mars 


2015. Tjenesten KVP er lagt til oppfølgingsavdelingen, hvor det er én ansatt som jobber med KVP i 


tillegg til økonomisk stønad. 


I 2015 har kommunen satt som mål å ha 10 deltakere i programmet. Per 31.02.15 hadde Nav 


Agnethe Lurén 


revisor


Rigmor Hartvedt


revisor


Elin Landsverk 


revisjonsleder
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Nannestad tre deltakere. 


3. Gjennomføring 


Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter: 


Revisjonsvarsel ble utsendt 09.02.15. 


Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet 


Dokumentunderlag. 


Åpningsmøte ble avholdt 21.04.15. 


Intervjuer – ni personer ble intervjuet. 


Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet 


Dokumentunderlag. 


Sluttmøte ble avholdt 23.04.15. 


4. Hva tilsynet omfattet 


KVP er et av hovedvirkemidlene kommunen har i bekjempelsen av fattigdom. Deltakelse i program gir 


mulighet for tett og koordinert bistand for å komme i arbeid/aktivitet. KVP er en rettighet for personer 


som fyller inngangsvilkårene i STL § 29. 


Tema for tilsynet var å undersøke om kommunen sikrer forsvarlig tildeling og gjennomføring av KVP. 


Målsettingen med tilsynet var derfor å undersøke om: 


l kommunen sikrer forsvarlig tildeling av KVP 


kommunen sikrer forsvarlig gjennomføring av KVP  


Med forsvarlig tildeling menes at aktuelle kandidater identifiseres og gis tilstrekkelig informasjon om 


KVP. Videre at Nav-kontoret foretar en forsvarlig kartlegging, vurdering og beslutning ved behandling 


av søknader. 


Når det gjelder forsvarlig gjennomføring, siktes det til at programmet iverksettes innen den 


lovbestemte tidsfristen på seks måneder etter søknad. Videre skal programmet som utformes være 


tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger (individuelt tilpasset) og inneholde arbeidsrettede tiltak, 


arbeidssøking og eventuelt andre understøttende tiltak som kan være med på å forberede og støtte opp 


under overgang til arbeid. Programmene skal være helårlig og på full tid. Forsvarlig gjennomføring 


innebærer i tillegg at deltakerne får en tett og koordinert bistand. Programmet skal evalueres og 


justeres ved behov. Evalueringstidspunkt skal fremgå av programmet. 


5. Funn 


Det ble avdekket to avvik under tilsynet. 


Avvik 1: 


l Nav Nannestad sikrer ikke, ved styringsaktiviteter med tilstrekkelig innhold og omfang, at tjenesten 


KVP gjøres tilgjengelig.  


Avvik fra følgende myndighetskrav: 


l STL §§ 4, 5, 17, 29, lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 11 og forskrift om 
internkontroll i kommunalt NAV §§ 4 og 5.  


Avviket bygger på følgende: 


l Søknadsskjemaet ligger ikke fremme i mottaket og bruker må etterspørre skjema. Søknadsskjema 
er ikke tilgjengelig på nettet.  
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l Mottak/service gir kun informasjon om KVP der det etterspørres.  


l Det er ikke klart for de som jobber i mottaket hvilken rolle de har i forbindelse med å gi 
informasjon om KVP.  


l I rutinen for KVP, rutine nr. 20 godkjent 03.12.14, vises det til hvem som er aktuelle for deltakelse 


i programmet. Videre listes det opp hvilken informasjon alle veiledere skal gi i «relasjon til KVP». 
Flere ansatte har opplyst at rutinen ikke er kjent og den er dermed ikke i bruk.  


l Av rutinen for KVP fremgår det at veileder skal journalføre i Arena hvilken informasjon bruker har 
fått om KVP. Flere ansatte er usikre på om dette gjøres.  


l Nav-kontoret har utarbeidet en kommunikasjonsstrategi knyttet til informasjon til brukere og 


samarbeidspartnere. Strategien er ikke gjort kjent for alle ansatte og det gis ikke rutinemessig 


informasjon til samarbeidspartnere.  


l Det er uklart hvem som har ansvaret for å gi informasjon om KVP i Nav-kontoret.  


l Det er opplyst fra flere at det over tid har vært lite fokus på KVP som tjeneste. De ansatte viser til 
at de har få deltakere i program sett opp mot antall innbyggere, personer som mottar 
arbeidsavklaringspenger og mottakere av økonomisk stønad i kommunen.  


l Flere ansatte opplyser at manglende tilgang til tiltak ved jobbesenteret i kommunen har påvirket 
inntak i KVP.  


l Ledelsen gjennomfører ingen systematisk kontroll med at tjenesten KVP er tilgjengelig.  


l Det er ikke foretatt en risiko- og sårbarhetsanalyse knyttet til tilgjengelighet.  


l Kommunen har et system for melding av svikt i tjenesten. Opplæring i systemet er ikke gitt. Ikke 
alle ansatte er kjent med at det finnes et system for å melde om svikt i tjenesten, og det er ikke i 
bruk ved Nav-kontoret. Kommunens øverste ledelse etterspør ikke om det er meldt om svikt i 
tjenesten.  


Avvik 2: 


l Nav Nannestad sikrer ikke, ved styringsaktiviteter med tilstrekkelig innhold og omfang, at 


deltakerne i KVP får et tilpasset program, og at det foretas en forsvarlig oppfølging.  


Avvik fra følgende myndighetskrav: 


l STL §§ 4, 5, 30, 42, jf. forskrift om kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad, jf. forskrift om 
internkontroll §§ 4 og 5  


Avviket bygger på følgende: 


l I flere av de gjennomgåtte sakene har deltakerne ikke et skriftlig program som er individuelt 
tilpasset. 


l Det er ikke systematisk bruk av egenvurdering ved utarbeidelse av program. 


l Programmene mangler oversikt over aktiviteter med angitt tidsbruk. Det er ikke dokumentert at 


programmene er helårige og på full tid. 


l Tilsynsmyndigheten ser i enkelte saker at deltakerne i perioder går i program uten innhold. Dette 
blir bekreftet i intervju. 


l Programmene inneholder sjelden andre tiltak enn ordinære arbeidsrettede tiltak. I flere av sakene 
hadde deltakerne ordinære arbeidsrettede tiltak på full tid fra oppstart. 


l Det opplyses at innhold i program er tema på fagmøtene. Ledelsen har imidlertid ikke fanget opp at 
programmene ikke er individuelt tilpasset. 


l I programmene tilsynsmyndigheten har gjennomgått mangler tidspunkt for evalueringer. 


l Ledelsen fører ingen systematisk kontroll med evaluering av program. 


l Det opplyses at det foretas evaluering underveis i programmet. Tilsynsmyndigheten kan imidlertid 


ikke se at det er dokumentert en systematisk evaluering etter avtaler med deltaker. 


l Det fremgår ikke av gjennomgåtte saker hvilke vurderinger, med eventuell justering, som foretas 
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ved endring i deltakernes situasjon, eksempelvis ved sykdom. 


l I intervju får tilsynsmyndigheten opplyst at det er uenighet knyttet til om det er tilstrekkelig med 
tid til å drive oppfølging av deltakere. 


l Det opplyses i intervju at det er journalnotater og aktivitetsplan som skal dokumentere 


oppfølgingsarbeidet. Tilsynsmyndigheten kan ikke se av gjennomgåtte saker at det har blitt gitt tett 
og koordinert bistand. 


l Ledelsen gjennomfører ingen systematisk kontroll med at oppfølgingen skjer i tråd med lov- og 


forskriftskrav. 


l Det er ikke foretatt en risiko- og sårbarhetsanalyse knyttet til gjennomføring av KVP. 


l Kommunen har et system for melding av svikt i tjenesten. Opplæring i systemet er ikke gitt. Ikke 
alle ansatte er kjent med at det finnes et system for å melde om svikt i tjenesten, og det er ikke i 
bruk ved Nav-kontoret. Kommunens øverste ledelse etterspør ikke om det er meldt om svikt i 
tjenesten. 


6. Vurdering av enhetens styringssystem 


Kommunens ledelse er ansvarlig for å sikre forsvarlige tjenester og etterlevelse av sosiallovgivningen 


gjennom systematiske styringstiltak, jf. internkontrollforskriften. 


De ansatte ved Nav Nannestad opplyser at det over tid har vært lite fokus på tjenesten KVP. Tjenesten 


gjøres ikke tilgjengelig for personer som kan ha rett på tjenesten, herunder gis det kun informasjon i 


mottak der KVP etterspørres. Ledelsen har ikke gjort det klart for de ansatte i mottaket hvilken rolle de 


har i forbindelse med å gi informasjon om tjenesten KVP. Det gis heller ikke systematisk informasjon til 


aktuelle samarbeidspartnere. Videre er det ikke klart hvem som har ansvaret for å gi informasjon om 


tjenesten innad på kontoret, noe som kan få betydning for rekrutteringen fra andre tjenesteområder ved 


Nav-kontoret. Nav-kontoret har utarbeidet en kommunikasjonsstrategi knyttet til informasjonen til 


brukere og samarbeidspartnere. Det er i tillegg utarbeidet en rutine, hvor det bl.a. vises til hvem som 


er aktuell for programmet og hvilke informasjon skal gis i forbindelse med KVP. Verken 


kommunikasjonsstrategien eller rutinen har blitt gjort kjent for de ansatte på kontoret. Når disse 


dokumentene ikke er kjent på kontoret, vil de ikke være styrende for arbeidet. 


Ved gjennomgang av saksmappene fant tilsynsmyndigheten at deltakerne ikke har et skriftlig program 


som er individuelt tilpasset. Egenvurdering blir ikke systematisk brukt ved utarbeidelse av program for 


å sørge for at hensynet til brukermedvirkning blir ivaretatt. Programmene mangler oversikt over 


aktiviteter med angitt tidsbruk, for å vise at programmene er helårige og på full tid. Enkelte deltakere 


har i perioder gått i program uten innhold, og flere av programmene inneholdt sjelden andre tiltak enn 


ordinære arbeidsrettede tiltak. I flere av sakene hadde deltakerne ordinære arbeidsrettede tiltak på full 


tid fra oppstart. Tilsynsmyndigheten fikk opplyst at kontoret avholder fagmøter, hvor innhold i program 


skal være tema. Ledelsen har imidlertid ikke avdekket at deltakerne ikke har et tilpasset program. 


Tilsynsmyndigheten vurderer dermed at fagmøtene alene ikke er et tilstrekkelig styringstiltak for å 


sørge for at deltakerne får et tilpasset program. Konsekvensen er dermed at deltakerne ikke får et 


program som er tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger. 


Videre avdekket tilsynsmyndigheten at Nav Nannestad ikke foretar en forsvarlig oppfølging av 


deltakerne i programmet. Det fremkom ikke av sakene at deltakerne får tett og koordinert bistand 


gjennom programperioden. Programmene inneholder ikke tidspunkt for evaluering for å sørge for at 


programmene til enhver tid er tilpasset deltakernes situasjon slik at utbytte av programmet blir 


optimalt. Det ble opplyst at evalueringen foretas underveis, men dette ble ikke synliggjort i sakene. Av 


gjennomgåtte saker fremgår det ikke hvilke vurderinger, med eventuelle justeringer, som foretas ved 


endring i deltakernes situasjon. Det fremkommer således ikke av sakene hvordan brukermedvirkning 


blir ivaretatt i oppfølgingsarbeidet. Ledelsen har ikke iverksatt styringstiltak for å sørge for at 


deltakerne får en forsvarlig oppfølging, da det ikke foretas kontroll av dette arbeidet. 


Det er ikke foretatt noen analyse over hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av 


myndighetskrav knyttet til å gjøre KVP tilgjengelig, tilby et tilpasset program eller å sørge for forsvarlig 


oppfølging av deltakerne. Det er heller ikke foretatt noen systematisk overvåking og gjennomgang av 
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kommunens internkontroll på det reviderte området. Manglende oversikt over sårbare områder gjør at 


det ikke settes inn korrigerende tiltak for å sikre at tjenesten KVP er tilgjengelig og at deltakerne får et 


tilpasset program og forsvarlig oppfølging. 


Kommunen har et system for å melde svikt i tjenestene. Nav Nannestad har imidlertid ikke meldt feil 


eller mangler gjennom dette systemet. Opplæring i systemet er ikke gitt, og ikke alle ansatte er kjent 


med at det finnes et slikt system. Kommunens øverste ledelse etterspør ikke om det er meldt om svikt i 


tjenesten. 


7. Regelverk 


l Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (ikrafttredelse 01.01.10)  


l Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (ikrafttredelse 01.01.70)  


l Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (ikrafttredelse 01.07.06)  


l Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen (ikrafttredelse 


19.11.10)  


l Forskrift om rammer for delegering mellom stat og kommune om oppgaveutførelsen i de felles 
lokale kontorene i arbeids- og velferdsforvaltningen (ikrafttredelse 26.01.07)  


l Forskrift om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad (ikrafttredelse 01.01.12)  


l Rundskriv Hovednr. 35 – Lov om sosiale tjenester i NAV, datert 22.06.12  


8. Dokumentunderlag 


Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble 


oversendt under forberedelsen av revisjonen: 


l Organisasjonskart – Nav Nannestad  


l Felles policy for partnerskapet i NAV – utarbeidet av KS og Arbeids- og velferdsforvaltningen 22. 


september 2014  


l Virksomhetsstrategi for Arbeids- og velferdsetaten 2011-2020  


l Årsmelding 2014, Nav Nannestad  


l Virksomhetsplan for 2015  


l Planstrategi for Nannestad 2012-2015 – høringsutkast datert 02.03.12  


l Foreløpig mål og disponeringsbrev – 2015 til fylkene  


l Kommunikasjonsstrategi  


l Utskrift fra Nannestad kommunes nettside – kvalifiseringsprogram  


l Informasjons om kvalifiseringsprogrammet  


l Administrativt delegeringsreglement for Nannestad kommune  


l Delegering av budsjettdisponeringsmyndighet  


l Oversikt over ansatte ved Nav Nannestad (stilling/utdanning/stillingsprosent/tilstedeværelse)  


l Stillingsbeskrivelse/stillingsinstruks, KVP-veileder  


l Møtestruktur, Nav Nannestad  


l To siste referater fra partnerskapsmøte  


l Rutinenr. 20 - rutine for kvalifiseringsprogram, godkjent 03.12.14  


l Sjekkliste for KVP i Nav Nannestad  


l Avviksskjema for Nannestad kommune og Nav Akershus (Asys)  


l Sårbarhetsanalyse, sist redigert 24.10.14  


l Internkontrollrutiner, kommunale tjenester, Nav Nannestad, datert 30.11.11  


l Utskrift fra kompetanse@NAV  


l Opplæringsplan/rutiner ved nyansatte i KVP ved Nav Nannestad  
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l Oversikt over vedtak fattet i perioden 2014 - april 2015.  


l Fem siste enkeltvedtak (anonymisert), hvorav to innvilgelser og tre stans.  


Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket: 


l Åtte saksmapper, hvorav tre innvilgelser og fem stans.  


Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen: 


l Varsel om tilsyn per brev den 09.02.15  


l Program sendt per brev og e-post den 13.04.15  


l E-post i forbindelse med innhenting av dokumentasjon og andre praktiske opplysninger  


l Telefon  


9. Deltakere ved tilsynet 


I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke 


personer som ble intervjuet. 


Fra tilsynsmyndighetene deltok: 


l Elin Landsverk, revisjonsleder  


l Rigmor Hartvedt, revisor  


l Agnethe Lurén, revisor  


Navn Funksjon / stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte 


Paul Glomsaker Rådmann   X  


Kjetil Kokkim Kommunalsjef X X X 


Monica Newman Nav-leder X X X 


Liv Kristin Sarre Johansen Avdelingsleder, Oppfølging X X X 


Heidi Søbakk Avdelingsleder, Mottak/service   X  


Anders Haave Jurist, Stab X   X 


Hege Michelle Stensby KVP-veileder, Oppfølging X X X 


Eva Stensrud Veileder, Mottak/service X X  


Inger Bjerke Veileder, Mottak/service X   X 


Cathrine Bakke Veileder, Oppfølging X   X 


Anne Maren Djuvstad Veileder, Oppfølging X   X 


Karina Damstuen Veileder, Oppfølging X    


Erlend Væring Veileder, Mottak/service X    


Hans Petter Slettedal Rådgiver, Oppfølging X X X 


Pål Roar Brekke Veileder, Oppfølging X   X 


Omar Sina Rahbi Flyktningkonsulent, Oppfølging X   X 


Aud Randi T. Rydland Flyktningkonsulent, Oppfølging X   X 


Cathrine Moe Veileder, Mottak/service X    


Tone Venner Veileder, Oppfølging X X X 


Kristin Jødahl Veileder, Oppfølging     X 
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SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 2015 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


29.10.14 32/2014 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


1. Kontrollutvalget ønsker en orientering fra 


administrasjonen om Holter kulturhus våren 2015.  


2. Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til 


orientering. 


Rådmannen 


våren 2015 


Sekretær vil 


innkalle 


rådmannen. 


 
  


10.12.14 35/2014 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 


kommunestyrets 


behandling 


Kommunes


tyret 


3.2.15, sak 


15/2. 


  


10.12.14 38/2014 Eventuelt. Kontrollutvalget vil be rådmannen om en orientering vedrørende 


kommunens rutiner på bruk av kommunale kjøretøy. 


Kontrollutvalget ønsker å undersøke hvilke regler, rutiner og 


kontrollaktiviteter som er etablert rundt disponering av 


kommunale kjøretøy. 


 Sekretær vil 


innkalle 


rådmannen. 


Kontrollutv


algsmøtet 


18.2.15. 


  


18.2.15 1/2015 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 er 


sendt til 


kommunestyret 


25.2. 


Avventer 


kommunestyrets 


behandling. 


Behandlet i 


kommunest


yret 


24.3.15, 


sak 15/16 


  


18.2.15 2/2015 Bestille neste 


forvaltningsrevisjonsprosjekt. 


1. Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide et notat til neste 


kontrollutvalgsmøte om mulig vinkling for et 


forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor områdene barnevern, 


byggeprosjekter/prosjektregnskap og sykehjem.     


2. Kontrollutvalget utsetter saken til neste møte. 


Særutskrift er 


sendt til 


Romerike 


Revisjon IKS 


25.2. 


Behandles i møte 


25.3. 


 
  


18.2.15 3/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Kontrollutvalget ber revisjonen om en redegjørelse i sitt neste 


møte for revisjonsstandard ISRS 4400, samt en redegjørelse på 


revisjonens handlinger i forbindelse med prosjektregnskap. For 


øvrig tas saken tas til orientering. 


Særutskrift er 


sendt til 


Romerike 


Revisjon IKS 


25.2. 


Behandles i møte 


25.3. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


18.2.15 4/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    
  


18.2.15 5/2015 Eventuelt. Kontrollutvalget vil be rådmannen om en orientering rundt 


kommunens sikkerhet og kontroll med kommunens 


overvåkningskameraer. 


Brev sendes 


rådmannen. 


Behandles i møte 


10.6. 


 
  


18.2.15 6/2015 Orientering ved rådmannen 


om kommunens rutiner på 


bruk av kommunale kjøretøy. 


Redegjørelsen tas til orientering, men kontrollutvalget ønsker å 


følge opp saken videre. 


   
  


18.2.15 7/2015 Orientering ved rådmannen 


om varslingssaker 2014. 


Deler av saken behandles for lukkede dører. 


Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 


   
  


        
25.3.15 8/2015 Revisjonen orienterer om 


revisjonsstandard ISRS 4400, 


samt revisjonens handlinger i 


forbindelse med 


prosjektregnskap. 


Kontrollutvalget ber sekretariatet om å legge frem en sak om 


revidering av revisjonshandlinger i forbindelse med 


prosjektregnskap/sluttregnskap, jf. Nannestad kommunes 


økonomireglement punkt 3.5. 


ROKUS Settes opp til 


behandling i juni 


møtet. 


 
  


25.3.15 09/2015 Revisjonsnotat med mulige 


vinklinger for 


forvaltningsrevisjonsprosjekter


. 


Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt på 


sykehjem fra Romerike Revisjon IKS. Utvalget ber revisjonen om 


å legge frem en prosjektplan for prosjektet i sitt møte den 


10.6.2015. Revisjonens notat og diskusjonen i møtet legges til 


grunn for prosjektplanen. 


Romerike 


Revisjon IKS 


Prosjektplan 


behandles i juni 


møtet. 


 
  


25.3.15 10/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    
  


25.3.15 11/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


1. Deler av saken behandles for lukkede dører med hjemmel i 


kommunelovens § 31 nr. 3. 


2. Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til 


orientering. 


   
  


25.3.15 12/2015 Eventuelt.     
  


        
13.5.15 13/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til 


årsregnskapet for 2014. 


Kontrollutvalgets uttalelse til Nannestad kommunes årsregnskap 


2014 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til 


forvaltnings- og økonomiutvalget. 


Kommunestyret  Behandlet i 


kommunest


yret 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


16.6.15, 


sak 15/39. 


13.5.15 14/2015 Revisjonsbrev nr. 3 – 


årsregnskapet 2014. 


1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 


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


revisjonsbrev nr. 3 - årsregnskapet 2014, og forutsetter at 


disse forholdene er brakt i orden ved avleggelse av regnskapet 


for 2015.   


 Følges opp i 


forbindelse med 


årsregnskapet for 


2015. 


 
  


13.5.15 15/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    
  


13.5.15 16/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    
  


13.5.15 17/2015 Eventuelt. 1. Kontrollutvalget vil be rådmannen om en oversikt på antall 


salgs og skjenkebevilgninger per dags dato, og gjeldende plan 


for kontroller. I tillegg ber utvalget rådmannen om en 


orientering på hva slags kontroller som gjennomføres og 


hvordan blir de gjennomført i praksis.  


2. Kontrollutvalget ber sekretariatet innhente informasjon fra 


rådmannen om hva som skjer med svømmeundervisningen i 


forbindelse med at bassenget på ungdomsskolen er lekk og 


stengt frem til høsten. Samt status på stengt kommunal vei 


(Holterveien). 


Sekretær 


innkaller 


rådmannen 


vedr. punkt 1.  


Sekretær 


tilskriver 


rådmannen 


vedr. punkt 2 


og ber om et 


kortfattet notat. 


  
  


        
10.6.15 18/2015 Virksomhetsbesøk til 


Nannestad sykehjem. 


Kontrollutvalget utsetter saken.  Settes opp i et 


senere møte. 


 
  


10.6.15 19/2015 Prosjektplan for 


forvaltningsrevisjonsprosjekt - 


Tildelingskriterier og 


samhandlingsreformen. 


1. Revisjonen bes å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjekt - 


Tildelingskriterier og samhandlingsreformen. Prosjektplanen 


legges til grunn for prosjektet, med de endringer som 


fremkom i møtet. Ved behov for vesentlig endringer av 


prosjektplanen i ettertid tas dette opp med kontrollutvalget. 


2. Kontrollutvalget ber om at det settes opp en sak til behandling 


om en eventuell egen undersøkelse av tema 


bemanningsutfordringer- og kostnader/bruk av vikartjenester 


på sykehjemmet. 


Romerike 


Revisjon IKS. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


10.6.15 20/2015 Rådmannen orienterer om 


salgs- og skjenkebevilgninger. 


1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 


2. Kontrollutvalget ser at en oversikt på antall salg- og 


skjenkebevilgninger kan inngå i kommunens årsmelding. 


   
  


10.6.15 21/2015 Orientering ved rådmannen 


vedrørende E-handel systemet. 


Kontrollutvalget tar saken til orientering.    
  


10.6.15 22/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    
  


10.6.15 23/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    
  


10.6.15 24/2015 Eventuelt.     
  


        
16.9.15 25/2015 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 det utarbeides 


rutiner/prosedyrer for oppfølging av eierskap internt i 


kommunen. 


Kommunestyret  Behandlet i 


kommunest


yret 


3.11.15, sak 


15/82. 


  


16.9.15 26/2015 Rapport revisjonsåret 


2014/2015. 


Kontrollutvalget tar rapport for revisjonsåret 2014/2015 til 


orientering. 


   
  


16.9.15 27/2015 Uavhengighetserklæring 


oppdragsansvarlig 


regnskapsrevisor og 


forvaltningsrevisor. 


Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger tas til orientering.    
  


16.9.15 28/2015 Budsjett for kontroll- og 


tilsynsvirksomheten 2016.    


1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og 


tilsynsordningen for Nannestad kommune vedtas og 


oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til 


ordningen for 2016.   


 


Poster 


Budsjett 


2016 


Budsjett 


2015 


Kontrollutva


lget 


Godtgjørelser 


kontrollutvalget 110 000  140 000 


Nannestad 


kommune 


 Behandlet i 


kommunest


yret 


8.12.15, 


sak 15/114. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


 Reiseutgifter/kjøregodtgj


. 2 000 2 000 


 Arbeidsgiveravgift  21 000 21 000 


 Abonnementer KU 1 000 1 000 


  Møteutgifter 3 000 3 000 


 Kurs 35 000            35 000 


 Sum 172 000             202 000 


Sekretariatet Ramme for 


virksomheten 176 612  


168 741 


Revisjonen Ramme for 


virksomheten 1 210 677 


1 228 


200 


 


  1 559 289 


1 598 


941 


2. Forslaget følger forvaltnings- og økonomiutvalgets innstilling 


til kommunestyret vedrørende budsjettet for Nannestad 


kommune 2016. 


3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering 


av bevilgede beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes 


kontrollutvalget til orientering. 


16.9.15 29/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    
  


16.9.15 30/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    
  


16.9.15 31/2015 Evaluering av arbeidet i 


kontrollutvalget. 


Saken tas til orientering.    
  


16.9.15 32/2015 Eventuelt.     
  


        
4.11.15 33/2015 Presentasjon av nye 


medlemmer og sekretariatet 


Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 


 


   
  


4.11.15 34/2015 Erfaringsoverføring fra forrige 


kontrollutvalgsleder 


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


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


4.11.15 35/2015 Kontrollutvalgets rolle og 


oppgaver 


Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 


 


   
  


4.11.15 36/2015 Rutiner for innkalling og 


protokoll 


1. Protokollen underskrives rett etter møteslutt. 


2. Kontrollutvalgsleder underskriver protokollen. 


   
  


4.11.15 37/2015 Møteplan for 2015 og 2016 1. Kontrollutvalget berammer neste møte til onsdag 9. desember 


2015 


2. Kontrollutvalget avholder følgende møter i 2016: 


 Onsdag 17. februar 


 Onsdag 30. mars 


 Onsdag 11. mai 


 Onsdag 15. juni 


 Onsdag 14. september 


 Onsdag 2. november 


 Onsdag 7. desember 


3. Kontrollutvalget starter sine møter kl. 08:00, og møtene 


holdes på Nannestad bygdemuseum. 


 


   
  


4.11.15 38/2015 Eventuelt     
  


        
9.12.15 39/2015 Referater Kontrollutvalget tar referatene til orientering.    


  
9.12.15 40/2015 Forvaltningsrevisjonsprosjekte


t - Tildeling av 


korttidsopphold på sykehjem - 


tildelingspraksis og 


samhandling med AHUS 


1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering, og vil følge opp 


rapportens anbefalinger i løpet av 2016. 


2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med 


følgende innstilling: 


o Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens 


anbefalinger. 


Kommunestyret Høsten 2016 Behandlet i 


kommunest


yret 


xx.xx.15, 


sak xx/xx. 


 


9.12.15 41/2015 Kontrollutvalgets årsplan for 


2016 


1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2016, med 


de endringer som fremkom i møtet. 


2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 


o Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2016 til 


orientering. 


Kommunestyret  Behandlet i 


kommunest


yret 


xx.xx.15, 


sak xx/xx. 


 







______________________________________________________________________________________________________________________________ 


              7 


Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


9.12.15 42/2015 Overordnet analyse Nannestad 


kommune - opplegg og 


fremdrift 


1. Kontrollutvalget slutter seg til opplegget og fremdriftsplanen 


for overordnet analyse. 


2. Kontrollutvalget tar informasjon fra rådmannen til orientering 


   
  


9.12.15 43/2015 Eventuelt     
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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 Nannestad besto av følgende 5 medlemmer frem til valget: 
 


Medlem Parti Varamedlem Parti 


 
1. Gunvor H. Johansen –
leder 


 
H 


For 1. og 2. 
Ingar Nordby 


 
H 


 
2. Frøydis Brekke 


 
H 


For 1. og 2. 
Rune Magnussen 


 
H 


 
3. Hege Kristiansen 
Nettum 


 
AP 


For 1. og 2. 
Ellen Nicolaisen 


 
H 


 
4. Arnold Ruud – 
nestleder 


 
KRF 


For 1. og 2. 
Per Yngve Berg 


 
H 


 
5. Arild Hagen 


 
FRP 


For 3. og 


4. Alfred 


Roland 


 
SV 


  For 3. og 4. 
Gerd Evjebråten 


 
AP 


  For 5. 
Hans Tommy 
Lillerud 


 
FRP 


  For 5. 
Dina Strandvik 


 
FRP 


 


I det konstituerende kommunestyremøte 13. oktober ble følgende 5 medlemmer 
valgt for perioden 2015 – 2019:  


 
 Medlemmer  
 Gruppe 1. AP/KrF/MDG/SP/SV/V     Alfred Roland (SV)      
                                                           Inger Johanne Wernerson(V)  


 
 Gruppe 2. H                                         Oddvar Brekke(H)  
                                                           Ellen M. Nicolaisen (H)  


 
 Gruppe 3. FrP                                      Arild Hagen (FrP)  
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  Varamedlemmer  
  Gruppe 1. AP/KrF/MDG/SP/SV/V     Arnold Ruud (KrF)  


                                                            Rigmor Lerengen (V)  
                                                            Arnfinn Økern (SP)  
 


  Gruppe 2. H                                         Tove Brita Eriksen (H)  
                                                            Rune Magnussen (H)  


                                                            Marlen Faannessen (H)  
 
  Gruppe 3. FrP                                      Hans Tommy Lillerud (FrP)  


                                                            Hugo Skoog (FrP)  
                                                           Tove Kristin Mariboe (FrP) 


 


 


2.2 Møter og saker 
I løpet av 2015 har kontrollutvalget avholdt 7 møter og behandlet 43 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 kommunens 


rutiner på bruk av kommunale kjøretøy. Saken ble tatt til orientering. 


 


Kontrollutvalget fikk også en årlig orientering om varslingssaker i det samme 


møtet. Under denne saken ble det også gitt en orientering fra rådmannen hvor 


utvalget enstemmig vedtok at denne delen av saken skulle behandles for lukkede 


dører med hjemmel i kommunelovens § 31 nr. 3. 


 


I marsmøtet fikk kontrollutvalget en orientering fra Romerike Revisjon om 


revisjonsstandard ISRS 4400, samt revisjonens handlinger i forbindelse med 


prosjektregnskap. Kontrollutvalget besluttet å se nærmere på arbeidet rundt 


prosjektregnskap. 


 


I forbindelse med en pågående mislighetssak i kommunen så fikk kontrollutvalget 


en oppdatering vedrørende saken fra Kommunalsjef for stab og støtte i det samme 


møtet. Kontrollutvalget vedtok enstemmig at denne delen av saken skulle 


behandles for lukkede dører med hjemmel i kommunelovens § 31 nr. 3. 
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I tillegg fikk kontrollutvalget en statusoppdatering i marsmøtet på innføring av GPS 


og/eller kjørebok i kommunens kjøretøyer. 


 


I junimøtet fikk kontrollutvalget en orientering fra rådmannen om salgs- og 


skjenkebevilgninger. Det ble også gitt en orientering på hva slags kontroller som 


gjennomføres, og hvordan blir de gjennomført i praksis. Saken ble tatt til 


orientering. 


 


I det samme møtet fikk kontrollutvalget en orientering fra rådmannen om det nye 


E-handel systemet kommunen har tatt i bruk. Utvalget fikk en generell orientering 


om systemet, og rutiner rundt internkontroll og attestering- og anvisningsrutiner i 


forbindelse med systemet. 


 


I forbindelse med arbeidet om overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 


2017 - 2020 fikk kontrollutvalget en generell presentasjon fra rådmannen om 


Nannestad kommune, samt innspill på utfordringer, risikoområder og 


internkontroll. Denne saken vil pågå 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 forvaltnings- og økonomiutvalget i hende 


før det avgir innstilling til kommunestyret. 


 
Kommunens årsregnskap ble behandlet i kontrollutvalget den 13. mai. Økonomisjef la 


frem kommunens årsberetning og årsregnskap. Fagansvarlig regnskapsrevisor 


redegjorde for revisjonsarbeidet og revisors beretning. Revisors beretning var avlagt 


uten presiseringer og forbehold, men kontrollutvalget mottok nummerert brev nr. 3 i 


forbindelse med årsregnskapet 2014. Anmerkningene var av en slik karakter at det 


ikke fikk innvirkning på konklusjonen i revisors beretning. 


 


De forhold brevet omhandlet var budsjett 2014, driftsregnskapet og 


investeringsregnskapet. Revisjonen greide ut om det nummererte brevet, og 


økonomisjef la frem rådmannens skriftlige kommentar til brevet. Kontrollutvalget vil 


følge opp revisors påpekninger ved behandlingen av regnskapet for 2015.  


 


I februarmøtet mottok kontrollutvalget en foreløpig innberetning om misligheter – 


økonomisk kriminalitet (denne setning i protokollen er unntatt offentlighet jfr.  


Offentliglovas § 13 første ledd jfr. Forvaltningslovens § 13 første ledd).   
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3.4 Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon 
I forbindelse med bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt så bestilte 


kontrollutvalget et diskusjonsnotat innenfor områdene barnevern, 


byggeprosjekter og sykehjem fra revisjonen i februarmøtet. Revisjonsnotatet ble 


lagt frem og behandlet i marsmøtet. Kontrollutvalget bestilte et 


forvaltningsrevisjonsprosjekt på sykehjem fra revisjonen. Kontrollutvalget 


behandlet prosjektplanen for dette prosjektet i junimøtet, og endelig rapport ble 


behandlet i desember møtet. Under Revisjonens samlede vurdering og 


konklusjon ble blant annet følgende sagt: Nannestad kommune har etablert en 


forvaltningspraksis for tildeling av korttidsopphold i institusjon som bygger på et 


anerkjent prinsipp for tildeling av helse- og omsorgstjenester (BEON-prinsippet). 


Kommunen har utformet egne kriterier for tildeling av korttidsopphold på 


sykehjemmet, noe som etter revisjonens vurdering legger til rette for 


likebehandling i vurderingen av søknader. Kriteriene er gjort tilgjengelig for 


innbyggerne på kommunenes hjemmesider, men med noe ulike formuleringer i 


ulike dokumenter. Saksbehandlingen ved tildeling av korttidsopphold er i 


samsvar med grunnleggende krav i forvaltningsloven. Begrunnelsene i 


vedtakene er imidlertid relativt kortfattede og kunne etter revisjonens vurdering 


i større grad reflektere den individuelle vurderingen av søkers behov. Nannestad 


kommune ivaretar sitt ansvar for samhandling og informasjonsutveksling med 


Ahus om utskrivningsklare pasienter på en god måte. Samtidig viser 


undersøkelsen at kommunen i svært liten grad benytter seg av systemet som er 


etablert for melding av avvik i samhandlingen.  


I sitt høringssvar til rapporten ga rådmannen utrykk for at det vil bli iverksatt 


nødvendige tiltak for å etterkomme anbefalingene i rapporten. 


Kontrollutvalget tok rapporten til orientering, og oversendte rapporten til 


kommunestyret med forslag om at rådmannen skulle følge opp rapportens 


anbefalinger. Saken er ikke behandlet i kommunestyret ennå.  


 


  


3.5 Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll  


 
Kontrollutvalget behandlet en eierskapskontroll på Øvre Romerike Industriservice AS i 


septembermøtet. Kontrollutvalget innstilte til kommunestyret at Nannestad kommune 
utarbeider rutiner/prosedyrer for oppfølging av eierskap. Kommunestyret behandlet 


rapporten 3.11.15, sak 15/82.     
 


I plan for selskapskontroll 2014 – 2016 så har kontrollutvalget følgende plan: 
 ØRAS IKS – behandles i møtet 17.2.16 
 ØRBR IKS (høst 2016) 


 


3.6 Tilsyn med revisjonen 
 


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


kontrollutvalgsforskriftens § 4. Nannestad kommune benytter Romerike Revisjon IKS 


som leverandør av revisjonstjenester. 


 
Kontrollutvalget mener at det er en forsvarlig revisjonsordning. 
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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 Nannestad 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 frem 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 1 559 289.  


 


Kommunens årsbudsjett ble behandlet i kommunestyret 8.12.15, sak 15/114. 


 


3.8 Kontrollutvalgets rapportering 


 
Kontrollutvalget har i 2015 gjennomført følgende rapportering: 


 


 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 ble behandlet i kontrollutvalget 18.2.15 


og i kommunestyret 24.3.15, sak 15/16. 


 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. 
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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 Nannestad kommune utføres av Romerike 


kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS). 


 


Kontrollutvalgets sekretariat har totalt brukt 210 timer på arbeid for kontrollutvalget i 


Nannestad kommune.     


 


Fordelingen på oppgaver er slik: 


 


Oppgaver 2015 Timer 


Saksbehandling 182 


Møter kontrollutvalget 17 


Overordnet analyse, opplæring mv. 11 


Totalt 210 


 


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. 


 


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. 


 


 


Nannestad 17.2.2016 


Oddvar Brekke 


Kontrollutvalgsleder 


                                                             Øystein Hagen 


                                                             Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS  
 
 







 


 


  
 


 Vedlegg 1 – Saker behandlet i Nannestad kontrollutvalg 2015 
 


Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


29.10.14 32/2014 Referater, orienteringer og 
diskusjoner. 


1. Kontrollutvalget ønsker en orientering fra 
administrasjonen om Holter kulturhus våren 2015.  


2. Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til 
orientering. 


Rådmannen 
våren 2015 


Sekretær vil 
innkalle 
rådmannen. 


 
  


10.12.14 35/2014 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. 


Kommunestyre
t 


Avventer 
kommunestyrets 
behandling 


Kommunes
tyret 
3.2.15, sak 
15/2. 


  


10.12.14 38/2014 Eventuelt. Kontrollutvalget vil be rådmannen om en orientering vedrørende 
kommunens rutiner på bruk av kommunale kjøretøy. 
Kontrollutvalget ønsker å undersøke hvilke regler, rutiner og 
kontrollaktiviteter som er etablert rundt disponering av 
kommunale kjøretøy. 


 Sekretær vil 
innkalle 
rådmannen. 


Kontrollutv
algsmøtet 
18.2.15. 


  


18.2.15 1/2015 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 er 
sendt til 
kommunestyre
t 25.2. 


Avventer 
kommunestyrets 
behandling. 


Behandlet i 
kommunes
tyret 
24.3.15, 
sak 15/16 


  


18.2.15 2/2015 Bestille neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt. 


1. Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide et notat til neste 
kontrollutvalgsmøte om mulig vinkling for et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor områdene barnevern, 
byggeprosjekter/prosjektregnskap og sykehjem.     


2. Kontrollutvalget utsetter saken til neste møte. 


Særutskrift er 
sendt til 
Romerike 
Revisjon IKS 
25.2. 


Behandles i møte 
25.3. 


 
  


18.2.15 3/2015 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS. 


Kontrollutvalget ber revisjonen om en redegjørelse i sitt neste 
møte for revisjonsstandard ISRS 4400, samt en redegjørelse på 
revisjonens handlinger i forbindelse med prosjektregnskap. For 
øvrig tas saken tas til orientering. 


Særutskrift er 
sendt til 
Romerike 
Revisjon IKS 
25.2. 


Behandles i møte 
25.3. 


 
  


18.2.15 4/2015 Referater, orienteringer og 
diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    
  







 


 


  
 


Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


18.2.15 5/2015 Eventuelt. Kontrollutvalget vil be rådmannen om en orientering rundt 
kommunens sikkerhet og kontroll med kommunens 
overvåkningskameraer. 


Brev sendes 
rådmannen. 


Behandles i møte 
10.6. 


 
  


18.2.15 6/2015 Orientering ved rådmannen 
om kommunens rutiner på 
bruk av kommunale kjøretøy. 


Redegjørelsen tas til orientering, men kontrollutvalget ønsker å 
følge opp saken videre. 


   
  


18.2.15 7/2015 Orientering ved rådmannen 
om varslingssaker 2014. 


Deler av saken behandles for lukkede dører. 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 


   
  


        
25.3.15 8/2015 Revisjonen orienterer om 


revisjonsstandard ISRS 4400, 
samt revisjonens handlinger i 
forbindelse med 
prosjektregnskap. 


Kontrollutvalget ber sekretariatet om å legge frem en sak om 
revidering av revisjonshandlinger i forbindelse med 
prosjektregnskap/sluttregnskap, jf. Nannestad kommunes 
økonomireglement punkt 3.5. 


ROKUS Settes opp til 
behandling i juni 
møtet. 


 
  


25.3.15 09/2015 Revisjonsnotat med mulige 
vinklinger for 
forvaltningsrevisjonsprosjekte
r. 


Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt på 
sykehjem fra Romerike Revisjon IKS. Utvalget ber revisjonen om å 
legge frem en prosjektplan for prosjektet i sitt møte den 
10.6.2015. Revisjonens notat og diskusjonen i møtet legges til 
grunn for prosjektplanen. 


Romerike 
Revisjon IKS 


Prosjektplan 
behandles i juni 
møtet. 


 
  


25.3.15 10/2015 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    
  


25.3.15 11/2015 Referater, orienteringer og 
diskusjoner. 


1. Deler av saken behandles for lukkede dører med hjemmel i 
kommunelovens § 31 nr. 3. 


2. Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til 
orientering. 


   
  


25.3.15 12/2015 Eventuelt.     
  


        
13.5.15 13/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til 


årsregnskapet for 2014. 
Kontrollutvalgets uttalelse til Nannestad kommunes årsregnskap 
2014 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til 
forvaltnings- og økonomiutvalget. 


Kommunestyre
t 


 Behandlet i 
kommunes
tyret 
16.6.15, 
sak 15/39. 


  


13.5.15 14/2015 Revisjonsbrev nr. 3 – 1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.  Følges opp i  
  







 


 


  
 


Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


årsregnskapet 2014. 2. Kontrollutvalget vil følge opp de påpekninger som er gjort i 
revisjonsbrev nr. 3 - årsregnskapet 2014, og forutsetter at 
disse forholdene er brakt i orden ved avleggelse av 
regnskapet for 2015.   


forbindelse med 
årsregnskapet 
for 2015. 


13.5.15 15/2015 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    
  


13.5.15 16/2015 Referater, orienteringer og 
diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    
  


13.5.15 17/2015 Eventuelt. 1. Kontrollutvalget vil be rådmannen om en oversikt på antall 
salgs og skjenkebevilgninger per dags dato, og gjeldende plan 
for kontroller. I tillegg ber utvalget rådmannen om en 
orientering på hva slags kontroller som gjennomføres og 
hvordan blir de gjennomført i praksis.  


2. Kontrollutvalget ber sekretariatet innhente informasjon fra 
rådmannen om hva som skjer med svømmeundervisningen i 
forbindelse med at bassenget på ungdomsskolen er lekk og 
stengt frem til høsten. Samt status på stengt kommunal vei 
(Holterveien). 


Sekretær 
innkaller 
rådmannen 
vedr. punkt 1.  
Sekretær 
tilskriver 
rådmannen 
vedr. punkt 2 
og ber om et 
kortfattet 
notat. 


  
  


        
10.6.15 18/2015 Virksomhetsbesøk til 


Nannestad sykehjem. 
Kontrollutvalget utsetter saken.  Settes opp i et 


senere møte. 
 


  
10.6.15 19/2015 Prosjektplan for 


forvaltningsrevisjonsprosjekt - 
Tildelingskriterier og 
samhandlingsreformen. 


1. Revisjonen bes å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjekt - 
Tildelingskriterier og samhandlingsreformen. Prosjektplanen 
legges til grunn for prosjektet, med de endringer som 
fremkom i møtet. Ved behov for vesentlig endringer av 
prosjektplanen i ettertid tas dette opp med kontrollutvalget. 


2. Kontrollutvalget ber om at det settes opp en sak til 
behandling om en eventuell egen undersøkelse av tema 
bemanningsutfordringer- og kostnader/bruk av 
vikartjenester på sykehjemmet. 


Romerike 
Revisjon IKS. 


  
  


10.6.15 20/2015 Rådmannen orienterer om 
salgs- og skjenkebevilgninger. 


1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
2. Kontrollutvalget ser at en oversikt på antall salg- og 


skjenkebevilgninger kan inngå i kommunens årsmelding. 


   
  







 


 


  
 


Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


10.6.15 21/2015 Orientering ved rådmannen 
vedrørende E-handel 
systemet. 


Kontrollutvalget tar saken til orientering.    
  


10.6.15 22/2015 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    
  


10.6.15 23/2015 Referater, orienteringer og 
diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    
  


10.6.15 24/2015 Eventuelt.     
  


        
16.9.15 25/2015 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 det utarbeides 
rutiner/prosedyrer for oppfølging av eierskap internt i 
kommunen. 


Kommunestyre
t 


 Behandlet i 
kommunes
tyret 
3.11.15, 
sak 15/82. 


  


16.9.15 26/2015 Rapport revisjonsåret 
2014/2015. 


Kontrollutvalget tar rapport for revisjonsåret 2014/2015 til 
orientering. 


   
  


16.9.15 27/2015 Uavhengighetserklæring 
oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor og 
forvaltningsrevisor. 


Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger tas til orientering.    
  


16.9.15 28/2015 Budsjett for kontroll- og 
tilsynsvirksomheten 2016.    


1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og 


tilsynsordningen for Nannestad kommune vedtas og 


oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til 


ordningen for 2016.   


 
Poster 


Budsjett 
2016 


Budsjett 
2015 


Kontrollutval
get 


Godtgjørelser 
kontrollutvalget 110 000  140 000 


 Reiseutgifter/kjøregodtg
j. 2 000 2 000 


 Arbeidsgiveravgift  21 000 21 000 


Nannestad 
kommune 


 Behandlet i 
kommunes
tyret 
8.12.15, 
sak 15/114. 


  







 


 


  
 


Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


 Abonnementer KU 1 000 1 000 


  Møteutgifter 3 000 3 000 


 Kurs 35 000            35 000 


 Sum 172 000             202 000 


Sekretariatet Ramme for 
virksomheten 176 612  


168 741 


Revisjonen Ramme for 
virksomheten 1 210 677 


1 228 
200 


 
  1 559 289 


1 598 
941 


2. Forslaget følger forvaltnings- og økonomiutvalgets innstilling 


til kommunestyret vedrørende budsjettet for Nannestad 


kommune 2016. 


3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med 
spesifisering av bevilgede beløp for kontroll- og 
tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget til orientering. 


16.9.15 29/2015 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    
  


16.9.15 30/2015 Referater, orienteringer og 
diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    
  


16.9.15 31/2015 Evaluering av arbeidet i 
kontrollutvalget. 


Saken tas til orientering.    
  


16.9.15 32/2015 Eventuelt.     
  


        
4.11.15 33/2015 Presentasjon av nye 


medlemmer og sekretariatet 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 


   
  


4.11.15 34/2015 Erfaringsoverføring fra forrige 
kontrollutvalgsleder 


Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 


   
  


4.11.15 35/2015 Kontrollutvalgets rolle og 
oppgaver 


Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 


   
  


4.11.15 36/2015 Rutiner for innkalling og 
protokoll 


1. Protokollen underskrives rett etter møteslutt. 
2. Kontrollutvalgsleder underskriver protokollen. 


   
  







 


 


  
 


Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


4.11.15 37/2015 Møteplan for 2015 og 2016 1. Kontrollutvalget berammer neste møte til onsdag 9. 
desember 2015 


2. Kontrollutvalget avholder følgende møter i 2016: 


 Onsdag 17. februar 


 Onsdag 30. mars 


 Onsdag 11. mai 


 Onsdag 15. juni 


 Onsdag 14. september 


 Onsdag 2. november 


 Onsdag 7. desember 
3. Kontrollutvalget starter sine møter kl. 08:00, og møtene 


holdes på Nannestad bygdemuseum. 


   
  


4.11.15 38/2015 Eventuelt     
  


        
9.12.15 39/2015 Referater Kontrollutvalget tar referatene til orientering.    


  
9.12.15 40/2015 Forvaltningsrevisjonsprosjekte


t - Tildeling av korttidsopphold 
på sykehjem - tildelingspraksis 
og samhandling med AHUS 


1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering, og vil følge opp 
rapportens anbefalinger i løpet av 2016. 


2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret 
med følgende innstilling: 
o Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens 


anbefalinger. 


Kommunestyre
t 


Høsten 2016 Behandlet i 
kommunes
tyret 
xx.xx.15, 
sak xx/xx. 


 


9.12.15 41/2015 Kontrollutvalgets årsplan for 
2016 


1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2016, 
med de endringer som fremkom i møtet. 


2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til 
vedtak: 
o Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2016 til 


orientering. 


Kommunestyre
t 


 Behandlet i 
kommunes
tyret 
xx.xx.15, 
sak xx/xx. 


 


9.12.15 42/2015 Overordnet analyse 
Nannestad kommune - 
opplegg og fremdrift 


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


2. Kontrollutvalget tar informasjon fra rådmannen til 
orientering 


   
  


9.12.15 43/2015 Eventuelt     
  


 




























