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MØTEINNKALLING   
 

Nannestad kontrollutvalg 
 
Dato: 02.11.2016 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 

42/16 15/00115-4 
Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 
2017-2020 

08:00 

43/16 
15/00106-
18 

Revisjonsåret 2015/2016 rapport fra Romerike 
Revisjon 

08:30 

44/16 
15/00106-
19 

Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 09:00 

45/16 15/00107-6 
Revisjonsundersøkelse av Øvre Romerike 
Utvikling (ØRU) og Øvre Romerike 
Innkjøpssamarbeid (ØRIK) 

09:10 

46/16 
15/00116-
15 

Orientering ved rådmannen 10:00 

47/16 16/00061-4 Bestille neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 11:00 

48/16 
15/00260-
12 

Referater 11:15 

49/16 
15/00261-
11 

Eventuelt 11:30 
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Lørenskog, 26.10.2016 
 
 
 
Oddvar Brekke 
Kontrollutvalgsleder 
                                                               Øystein Hagen 
                                                               Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
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Saker til behandling 

42/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020 

Arkivsak-dok. 15/00115-4 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nannestad kontrollutvalg 02.11.2016 42/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Forslag til overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020 vedtas, med 
de endringer som fremkom i møtet, og oversendes kommunestyret med følgende 
innstilling: 

1. Plan for selskapskontroll vedtas.
2. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å foreta endringer i planen.

Vedlegg:  
Forslag til overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020. 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskaper m.m. Utvalget skal minst én gang i valgperioden og senest 
innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide plan for 
gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av 
kommunens 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 som kan delegere til 
kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

Krav om overordnet analyse for selskapskontroll ble innført ved forskriftsendring 
gjeldende fra 1.januar 2013. Her går det frem at det kan foretas kontroll med 
forvaltningen av eierinteressene og forvaltningsrevisjon i selskapene. Det er derfor 
første gang kontrollutvalget i Nannestad lager overordnet analyse for 
selskapskontroll. 

I regjeringens høringsnotat til den aktuelle forskriftsendringen går det frem at det 
økende antall selskaper i kommunesektoren gjør det nødvendig å prioritere mellom 
selskap, typer av selskap og bransjer som skal kontrolleres. Det er imidlertid opp til 
kontrollutvalget å bestemme hvor omfattende analysen skal være. Dette endrer 
innretningen av kontrollen med kommunens eierinteresser i selskaper i forhold til 
forrige periode. Da var utgangspunktet at det skulle gjennomføres eierskapskontroll i 
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alle heleide selskaper i regionen. Eierskapskontrollen var begrenset til en vurdering 
av om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring, og at virksomheten 
faktisk opererer i tråd med formålet. En vurdering av selskapets administrative 
organisering, drift og funksjon falt for eksempel utenfor kontrollen.  
 
På grunnlag av forskriftsendringen som kom i 2013 legges det opp til at 
kontrollutvalget beslutter hvilke selskaper det skal gjennomføres kontroll i, hvordan 
kontrollen i det enkelte selskap skal legges opp og hva som skal undersøkes. 
 
Hensikten med den overordnede analysen er således å framskaffe relevant 
informasjon om kommunens eierinteresser, slik at det er mulig for kontrollutvalget å 
prioritere arbeidet med selskapskontroll. Analysen skal som sagt baseres på en 
vurdering av risiko og vesentlighet. Det er viktig å vurdere risiko knyttet til både 
kommunens overordnede eierstyring, og risikoer knyttet til ulike selskaper kommunen 
har eierskap i. 
 
Når det gjelder risiko knyttet til enkelte selskaper, kan følgende forhold være 
relevante: 

 Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunestyrets mål for selskapet 

 Risiko for at den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet ikke gjør 
dette i samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger 

 Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med lover og regler 

 Risiko for at selskapet ikke drives på en økonomisk forsvarlig måte 
 
I tillegg må utvalget vurdere hvor vesentlig det enkelte eierskap er for kommunen. Ett 
spørsmål som kan stilles i denne forbindelse er hvor vesentlig er det for kommunen 
dersom kommunens mål for eierskapet ikke nås?  Andre momenter som går på 
vesentlighet er hvor omfattende eierskapet i selskapet er, og om tjenestene 
selskapet produserer leveres direkte til innbyggerne. 
 
Det ble foretatt en risiko og vesentlighetsvurdering i møtet den 14. september 2016. 
Basert på denne er det foreslått selskapskontroll i Orbit Arena AS.   
Orbit Arena AS består av mange private eiere, i tillegg til eierkommunene, og en 
selskapskontroll vil derfor være krevende med å innhente tillatelser. Sekretariatet 
innstiller derfor på at kontrollutvalget unngår dette selskapet. Et alternativ kan være å 
følge Ullensaker kontrollutvalg ved å legge til Øvre Romerike avfallsselskap, Digitale 
Gardermoen og Jessheim interkommunale legevakt.       
 
De fleste selskaper er eid av flere kommuner. Kontrollutvalgslederne på Romerike 
har hatt et felles møte for å drøfte samordning av selskapskontrollene. Lederne var 
enig om at de største kommunene tar ansvar for kontroll i de største selskapene, og 
at alle eierkommunenes kontrollutvalg mottar og behandler rapportene. På denne 
måten deles resultatene. Sekretariatet vil legge frem en felles sak som oppsummerer 
alle utvalgenes prioriterte kontroller, og foreslå en tidsplan for gjennomføringen. Hver 
enkelt kontroll vil bli bestilt av kontrollutvalgene, sekretariatet vil koordinere dette.    
 
 

Tilbake til sakslisten 
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43/16 Revisjonsåret 2015/2016 rapport fra Romerike Revisjon 

Arkivsak-dok. 15/00106-18 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nannestad kontrollutvalg 02.11.2016 43/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar rapport fra Romerike Revisjon for revisjonsåret 2015/2016 til 
orientering. 

Vedlegg:  
Rapport revisjonsåret 2015/2016 Kontrollutvalget i Nannestad, fra Romerike revisjon. 

Saksframstilling: 
Romerike revisjon IKS (RRi) har utarbeidet rapport for revisjonsåret 2015/2016. 
Revisjonsåret går fra og med 1. juni 2015 til og med 31. mai 2016, rapporten til 
kontrollutvalget gjelder samme tidsperiode. 

Rapporten gir en oversikt over selskapet, oppgaver og leveranser, og det er redegjort 
for tidsforbruket for de ulike revisjonsoppgavene. Samlet sett for Nannestad var 
timeforbruket 1313. Samlet ramme for 2016/2017 er satt til 1190 timer. 

Oppgave Forbruk 
2014/15 

Ramme 
2015/16 

Medgått 
2015/16 

Ramme 
2016/17 

Regnskapsrevisjon 947 700 730 700 

Forvaltningsrevisjon og 
andre 
revisjonsundersøkelser 

14 350 443 350 

Selskapskontroll 35 40 30 40 

Kunder – kontrollutvalg, 
kommunestyrer og 
kommuneadministrasjonen 

70 80 110 100 

Totalt Nannestad 1066 1170 1313 1190 

RRi leverer en ekstern varslingstjeneste til Nannestad kommune. Det har ikke vært 
varslingssaker i Nannestad i 2015/2016. 

Revisjonen vil legge frem rapporten i møtet. 

Tilbake til sakslisten 
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44/16 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 
 
Arkivsak-dok. 15/00106-19 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nannestad kontrollutvalg 02.11.2016 44/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering. 
 
 

Saksframstilling: 
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte.  
 
I tillegg vil revisjonen orientere om et effektiviseringsarbeid som er igangsatt på 
regnskapsrevisjon. 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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45/16 Revisjonsundersøkelse av Øvre Romerike Utvikling (ØRU) og 
Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) 

Arkivsak-dok. 15/00107-6 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nannestad kontrollutvalg 02.11.2016 45/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget bestiller en revisjonsundersøkelse fra Romerike Revisjon: 

1. 
a) Hvilke tiltak har styret i ØRU gjort for å følge opp nummererte brev og

revisjonsberetninger fra revisjonen.
b) Hvilke rutiner har ØRIK hatt for å forsikre seg at bonuser blir innbetalt i

henhold til avtaler.
2. Kontrollutvalget ønsker å danne seg et bilde av i hvilken grad det er utbetalt

bonus i henhold til avtalen og til hvem.
3. Selskapets revisor, Romerike Revisjon, legger frem en redegjørelse over de

revisjonshandlinger som er utført i perioden 2010 – 2016 som et vedlegg.
4. Det legges til grunn en tidsramme på 350-400 timer. Ved behov for vesentlige

endringer av prosjektet tas dette opp med kontrollutvalget. Endelig rapport
leveres til behandling i kontrollutvalget i februar 2017.

Prosjektplan Forvaltningsrevisjon – styreansvar og økonomioppfølging i ØRU/ØRIK 
vedtas. 

Vedlegg: 
1. Revisjonsberetninger – Øvre Romerike Utvikling – fra årene 2009 – 2015
2. Nummererte brev – Øvre Romerike Utvikling – nr.1 til nr. 8 fra årene 2010 – 2016
3. Prosjektplan ØRU/ØRIK fra Romerike Revisjon

Saksframstilling: 

Bakgrunn 
Styret i Øvre Romerike Utvikling (ØRU) fattet i møte den 9. september 2016, sak 
50/16 – brev nr 7 fra revisjonen, følgende vedtak:  

Vedtak: 
Styret i ØRU finner det svært beklagelig at det er avgitt negativ revisjonsberetning. 
Sett i lys av at de påpekte mangler gjenspeiler en langvarig utfordring i ØRU, ber vi 
kontrollutvalgene følge opp saken. 
Kontrollutvalgsleder i Nannestad bes innkalle de øvrig kontrollutvalgslederne for i 
fellesskap utarbeide en plan og finansiering av granskningen.   
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På bakgrunn av dette vedtaket ble det den 26.9.2016 avholdt et felles møte mellom 
kontrollutvalgslederne i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og 
Ullensaker. Leder i Eidsvoll meldte forfall.  
 
ØRU/ØRIK 
ØRU  
Øvre Romerike Utvikling (ØRU) er et regionråd for de 6 kommunene på Øvre 
Romerike: Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker kommune, hvor 
også Akershus fylkeskommune deltar. Kommunenes ordførere og fylkesordføreren i 
Akershus utgjør styret. Kommunenes rådmenn og fylkesrådmannen deltar på 
styremøtene med tale- og forslagsrett. Vervene som leder og nestleder går på 
omgang mellom kommunene med ettårig funksjonstid. Samarbeidet er basert på 
konsensus mellom kommunene.  
 
ØRU er organisert som et eget rettssubjekt etter kommuneloven § 27. Selskapets 
styre har vedtatt å gjennomføre en vedtektsendring. Sekretariatsfunksjonen skal nå 
gå på omgang mellom deltakerkommunene, og ansvaret legges til den rådmannen 
som til enhver tid er leder for rådmannsutvalget.  
 
(Kilde: Øvre Romerike Utvikling hjemmeside, vedtektene for (ØRU) og Ullensaker 
kommunestyre sak 2016/712-16). 
 
ØRIK frem til 01.01.2016 
Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) var et forpliktende felles interkommunalt 
innkjøpssamarbeid mellom kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes 
og Ullensaker. ØRIK ble formelt etablert 1. januar 2002. Gjerdrum kommune ble med 
i ØRIK fra 1.1.2009.  
 
Målsettingen med det interkommunale innkjøpssamarbeidet var å redusere 
administrative kostnader, sørge for at anskaffelser gjennomføres etter lov og forskrift 
om offentlige anskaffelser, utnytte stordriftsfordeler og bidra til andre generelle 
kostnadsreduserende tiltak.  
 
ØRIK hadde i 2015 syv heltidsstillinger: fire stillinger som rådgiver innkjøp, en stilling 
som innkjøper, en prosjektstilling e-handel og daglig leder. I tillegg delte ØRIK en 
administrativ/regnskapsstilling med ØRU.  
 
ØRIK fikk sine inntekter basert på bonus (Kick-back ordning) på de fleste avtaler som 
ble inngått på vegne av ØRU kommunene. Satsen var på 1,5 % av kjøp på inngåtte 
avtaler.  
 
Øvre Romerike Utvikling (ØRU) hadde frem til 2015 det administrative ansvar for 
Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK), det faglige ansvar lå hos daglig leder 
som rapporterte til rådmannsgruppa i ØRU kommunene. 
 
Østre Romerike revisjonsdistrikt (ØRR) gjennomførte en selskapskontroll 
(eierskapskontroll) i ØRU/ØRIK februar 2014. Her ble det blant annet påpekt at 
formålet med ØRIK er forskjellig fra formålet med ØRU. Revisjonen mente derfor at 
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det kunne være gode grunner for å vurdere om innkjøpssamarbeidet ØRIK burde 
etableres som et eget selskap.  
 
(Kilde: Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid årsrapport 2015, ØRIK hjemmeside og 
selskapskontroll ØRU/ØRIK gjennomført for Nes kontrollutvalg februar 2014). 
 
ØRIK etter 01.01.2016 
Fra 01.01.2016 er følgende endringer vedrørende ØRIK’s organisasjon gjennomført:  

 ØRIK organisasjonsform er endret til et administrativt 
vertskommunesamarbeid (Koml. § 28-1 a og 28-1 b), med Ullensaker 
kommune som vertskommune.  

 ØRIK’s finansieringsform er nå tilskuddsbasert finansiering. 
 
(Kilder: Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid årsrapport 2015) 
 
Fellesmøte mellom kontrollutvalgslederne 
Fellesmøte den 26.9.2016 ble innledet av kontrollutvalgsleder i Nannestad, og saken 
ble så grundig drøftet og vurdert av utvalgslederne.  
 
På bakgrunn av drøftelsene legges følgende til grunn:  
1. Kontrollutvalgene ønsker en skrittvis tilnærming til denne saken. 
2. Som en første tilnærming til saken bestiller kontrollutvalgene en 

revisjonsundersøkelse fra Romerike Revisjon. Basert på hva som kommer frem i 
undersøkelsen vil kontrollutvalgene kunne ta stilling til eventuelle videre 
handlinger. 

3. Det foreslås at følgende problemstillinger legges til grunn for 
revisjonsundersøkelsen: 

 
1.  

a) Hvilke tiltak har styret i ØRU gjort for å følge opp nummererte brev og 
revisjonsberetninger fra revisjonen. 

b) Hvilke rutiner har ØRIK hatt for å forsikre seg at bonuser blir innbetalt i 
henhold til avtaler. 

2. Kontrollutvalget ønsker å danne seg et bilde av i hvilken grad det er 
utbetalt bonus i henhold til avtalen og til hvem.  

3. Selskapets revisor, Romerike Revisjon, legger frem en redegjørelse over 
de revisjonshandlinger som er utført i perioden 2010 – 2016. 

 
 
Utdyping av problemstillingene 
Problemstilling 1  
Her er det systemet det ønskes fokus på.  
 
Problemstilling 1 a)  
Her ønsker kontrollutvalgene en utredning av hvordan styret i ØRU har mottatt og 
behandlet nummererte brev (nr.1 til nr.8) og revisjonsberetninger (årene 2010 – 
2016). Har revisjonens brev og beretninger blitt riktig saksbehandlet, kommunisert ut 
og behandlet av styret i ØRU? Hvilke vedtak er gjort i forbindelse med behandlingen 
av revisjonens brev og beretninger og hvordan er dette fulgt opp i styret?  
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Problemstilling 1 b)  
Her ønsker kontrollutvalget en utredning av hvilke rutiner ØRIK har hatt for å forsikre 
seg at bonus blir innbetalt i henhold til avtaler. Det ønskes også en gjennomgang av 
selskapets praktisering og regnskapsføring vedrørende bonusutbetalinger. Med 
andre ord; Hvilke systemer har ligget til grunn, og på hvilket grunnlag har 
bonusutbetalinger blitt håndtert og fulgt opp?    
 
Problemstilling 2  
Her blir det opp til revisors faglige skjønn å innrette undersøkelsen slik at den gir svar 
på problemstillingen.  
 
Problemstilling 3 
Her ønsker kontrollutvalgene å se på revisjonens vurderinger og handlinger i 
forbindelse med håndtering av de nummererte brevene og beretningene. Er det 
ytterligere handlinger som er utført, eller som kunne ha vært utført? Det ønskes en 
redegjørelse av revisjonens handlinger (evt. tidslinje) sett opp i mot forventninger, 
veiledere og regelverk.  
 
 
Det ønskes en relativ rask behandling av denne saken. Romerike Revisjon, som 
også er selskapets revisor, har allerede mye kunnskap om ØRU/ØRIK. 
Kontrollutvalgene antyder derfor en ramme på 300 timer. Ved behov for vesentlige 
endringer av prosjektet tas dette gjennom revisjonens løpende rapportering til 
kontrollutvalget. Endelig rapport foreslås levert til behandling i kontrollutvalgene i 
februar 2017. Skulle revisjonen ha behov for å flytte på noen av de andre 
leveransene som kontrollutvalgene har bestilt, foreslås det at kontrollutvalgene 
godkjenner dette. 
 
Saken legges frem for behandling til kontrollutvalget i denne saken. En likelydende 
sak blir lagt frem i kontrollutvalget i Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og 
Ullensaker kommune. Kontrollutvalget må ta stilling til de foreslåtte problemstillinger 
m/utdyping, tidsramme og leveringsfrist. Det legges opp til en felles bestilling, og 
likelydende vedtak i alle kontrollutvalgene.  
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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46/16 Orientering ved rådmannen 

Arkivsak-dok. 15/00116-15 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nannestad kontrollutvalg 02.11.2016 46/16 

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

Vedlegg:  
Utkast til plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i forrige møte den 14.09.2016, sak 41/16: 

Med bakgrunn i kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 vil 
kontrollutvalget innkalle rådmannen og virksomhetsleder skole for å be om en 
generell orientering om hvordan Nannestad kommune forebygger og behandler 
mobbesaker i skolesektoren. Kontrollutvalget ønsker at orienteringen eksemplifiseres 
med noen dagsaktuelle saker. 

Kontrollutvalget har satt opp mobbing som et prioritert tema for forvaltningsrevisjon i 
2017. I den anledning har utvalget innkalt rådmannen til en orientering i denne saken 
for å tilegne seg mer kunnskap innenfor området. 

Tilbake til sakslisten 
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47/16 Bestille neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Arkivsak-dok. 16/00061-4 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nannestad kontrollutvalg 02.11.2016 47/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor området …… fra 
Romerike Revisjon IKS. Utvalget ber revisjonen om å legge frem en prosjektplan, 
basert på diskusjonen i møtet, for dette prosjektet i sitt neste møte den xx.xx.xxxx. 

Vedlegg: 
1. Plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2016
2. Revidert plan for forvaltningsrevisjon 2014 – 2016
3. Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020

Saksframstilling: 
Kontrollutvalgsforskriftens § 9 sier at kontrollutvalget skal påse at kommunens 
virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon.  

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 
vedtak og forutsetninger. Herunder om  

a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med
kommunestyrets vedtak og forutsetninger,

b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som
er satt på området,

c) regelverket etterleves,

d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,

e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer
med offentlige utredningskrav,

f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller
fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.

Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god 
kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det 
skal etableres revisjonskriterier for det enkelte prosjekt.  

Med utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2016 (vedlegg 1) så har 
kontrollutvalget i møtet 10.09.2014, sak 22/2014, vedtatt følgende prioriteringer av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter (vedlegg 2): 
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1. Sykehjem (tildeling og kapasitet) – behandlet i kontrollutvalget 09.12.2015, 
sak 40/2015 

2. Internkontroll i hjemmetjenester 
3. Rus og psykiatri 
4. Vedlikehold av kommunale bygg 

 
Kontrollutvalget er gitt fullmakt til å gjøre endringer i planen ved behov, slik at også 
andre områder enn det som er prioritert kan velges. Kontrollutvalget behandlet ny 
plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 i møte 14.09.2016, sak 36/16 og kan ta 
utgangspunkt i denne planen for bestilling av neste prosjekt. Kontrollutvalget har satt 
opp temaet barnevernet som første prioritet for neste prosjekt (vedlegg 3).  
 
Det legges opp til en diskusjon i denne saken hvor kontrollutvalget velger ut tema for 
neste forvaltningsrevisjonsprosjekt. Basert på valg av tema så må kontrollutvalget 
spesifisere ønsket vinkling og problemstilling(er) på prosjektet, samt bestille en 
prosjektplan fra revisjonen.  
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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48/16 Referater 

Arkivsak-dok. 15/00260-12 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nannestad kontrollutvalg 02.11.2016 48/16 

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

Vedlegg: 
1. Oversikt over saker til oppfølging 2016
2. Oversikt over saker til behandling 2016

Saksframstilling: 
Under denne saken legges referatsakene frem. 

Tilbake til sakslisten 
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49/16 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 15/00261-11 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nannestad kontrollutvalg 02.11.2016 49/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 
 

 
Saksframstilling: 
. 
 
 
 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
 





 


 


 


 


  
Kontrollutvalget skal 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). 


Plan for kontroll og 
tilsyn. Plan for 
forvaltningsrevisjon 
2017-2020 
Kontrollutvalget i Nannestad 


kommune 
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Innledning 
Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal 


bruke for å sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes 


behov og rettigheter best mulig. Dette er en av de pålagte oppgavene til 


kontrollutvalget.  


Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 


måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 


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


effektiv kommunal forvaltning, hvor læringsperspektivet står sentralt. 


Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner pålegger 


kontrollutvalget 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 skal vedtas av kommunestyret 


selv, som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 


Gjennomførte forvaltningsrevisjoner i forrige periode 
I forrige periode er følgende forvaltningsrevisjoner og undersøkelser 


gjennomført: 


 Forvaltningsrevisjon på IKT-sikkerhet og personvern (2012) 
 Forvaltningsrevisjon på Selvkost-ØRAS (2013) 


 Forvaltningsrevisjon på Sykefravær og tjenestekvalitet (2013) 
 Forvaltningsrevisjon på Kompetanse i tjenestene (2014)  


 Revisjonsrapport – tilskudd til kulturformål, Nannestad kommune årene 
2010-2013 (2015) 


 Forvaltningsrevisjon på Tildeling av korttidsopphold på sykehjem – 
tildelingspraksis og samhandling med AHUS (2015) 


Overordnet analyse 
Planen bygger på en overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. Analysen er 


utført av sekretariatet, og kontrollutvalget har vært involvert i prosessen. 


Analysen har hatt en bred tilnærming. Kilder er KOSTRA, kommunens egne 


plandokumenter og årsberetninger. Utvalget har også fått innspill fra ordføreren 


og rådmannen som har gitt sine innspill i kontrollutvalgets møte. Den 


overordnede analysen har bidratt til å peke på hvilke områder det er knyttet 


størst risiko til, og hvilke områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å 


undersøke.  


Overordnet analyse er viktig også utover det som gjelder valg av 


forvaltningsrevisjoner. Analysen identifiserer flere risikoområder enn det 


kontrollutvalget har ressurser til å gjennomføre forvaltningsrevisjon på. 


Kontrollutvalget har imidlertid et bredt spekter av kontrollformer som kan tas i 


bruk, som orientering fra rådmannen og virksomhetsledere, virksomhetsbesøk 


og høring for å nevne noen. Analysen kan dermed brukes på flere måter i 


utvalgets arbeid med kontroll og tilsyn i Nannestad kommune. 


I tillegg til at overordnet analyse er viktig som grunnlag for utvalgets 


kontrollaktiviteter, kan analysen også være et viktig kontrollverktøy i seg selv. 







 


3 
 


Analysen gir en god oversikt over de viktigste virksomhetsområdene til 


kommunene med identifikasjon av de største risikoene innenfor hvert område. 


Dette gir kontrollutvalget god innsikt i den kommunale forvaltningen og 


kommunens utfordringer. Det kan også være at kontrollutvalgets overordnede 


analyse kan gi nyttige innspill til kommunens administrasjon når det gjelder 


internkontrollarbeidet. 


Ulike tilnærminger i forvaltningsrevisjoner  
Kontrollutvalget vil utforme formål og problemstillinger for prosjektene ved 


bestilling av forvaltningsrevisjon. De fleste forvaltningsrevisjoner både i 
Nannestad og i landet for øvrig ser på regeletterlevelse. Årsaken til dette kan 


være at det er enklere å finne kriterier å revidere etter ved å velge lover og 
regler som utgangspunkt for kontrollen. I regelverket legges det imidlertid vekt 
på at forvaltningsrevisjon er ulike typer undersøkelser i tillegg til 


regeletterlevelse som:  
 Økonomi og produktivitet 


 Effektivitet og måloppnåelse 
 Styringsverktøyenes hensiktsmessighet 
 Administrasjonens saksbehandling 


 Resultat av kommunens tjenesteproduksjon 
 


I kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon er det tenkt at 


prosjektene skal ha en variert tilnærming som dekker de fleste typer 


undersøkelser som nevnt over. 


Andre kontrollformer 
Nannestad kommune kjøper ca. 1 forvaltningsrevisjonsprosjekt i året. 


Kontrollutvalget tar opp et bredt spekter av saker, og kontroll- og 


tilsynsoppgavene omfatter mer enn bare revisjon. Kontrollutvalget har da ulike 


kontrollformer som kan tas i bruk. Dette kan illustreres ved figuren nedenfor, 


hvor tiltak som krever lite ressurser fra kontrollutvalgets side, slik som 


orienteringer fra rådmannen, er plassert nederst i trappa. 
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Forvaltningsrevisjoner og andre kontroller 
Kontrollutvalget har identifisert følgende områder som er aktuelle for 


forvaltningsrevisjon.  


Tema Tidsplan  Prioritet 


NAV 2017  


Mobbing 2017 2 


Barnevernet 2017 1 


PPT 2017 3 


ØRU samarbeidet 2017 Pågår 


IKT 2018  


Selvkostområdet 2018  


Rus og psykiatri 2019  


Offentlige anskaffelser 2020  


Flykninger 2020  


 


Under følger en nærmere beskrivelse av de utvalgte kontroll- og tilsynsområdene 


kontrollutvalget har identifisert: 


Offentlige anskaffelser  
Nannestad kommune er en del av Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK). 


Nannestad kommune skal framover gjøre store investeringer. Det samlede 


forslaget til investeringer i planperioden (2016-2019) utgjør totalt 389,3 mill. 


kroner.  


Kommunen er inne i en periode med overgang til elektroniske løsninger og 


automatisering av flere økonomiske arbeidsprosesser. E-handel er tatt i bruk fra 


og med 1. januar 2015, og det er et mål i ØRU-kommunene at i løpet av 3 år 


skal 100 % av alle bestillingene skje via ehandel og 95 % av inngående fakturaer 


skal være e-faktura.   


På bakgrunn av en alvorlige korrupsjonssak i kommunen, som blant annet 
omhandler området offentlige anskaffelser, har det blitt innført nye tiltak for å 


forhindre dette fra å skje igjen. Blant tiltakene som er innført nevnes; nytt 
økonomireglement hvor ansvaret for anviser og attestant framkommer tydelig, 


det er også innført begrensninger i anvisningsmyndigheten, bestemmelser 
knyttet til bestillinger/innkjøp, samt at det er gjennomført risikokartlegging av 
økonomiske områder - inklusive innkjøp. 


Nannestad kommune har omorganisert organisasjonen fra og med 1. januar 
2016.  


Kontrollutvalget ønsker en forvaltningsrevisjon innenfor dette området, men på 
bakgrunn av overnevnte så ønskes det å avvente dette til sent i perioden.   
  


Mobbing 
Et godt psykososialt miljø er grunnleggende for at den enkelte eleven skal kunne 


utvikle seg positivt. Skolen er en av de mest sentrale arenaer i barn og 


ungdommers liv. Skolen er stedet for læring og utvikling, men uten en 


grunnleggende følelse av trygghet, tilhørighet og inkludering hos den enkelte 


elev, vil ikke læring få det riktige fokus. Oppfyllelsen av elevenes rett til et godt 
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psykososialt miljø skjer på skolen. Det er skoleledelsen og de ansatte som i det 


daglige må arbeide for et godt skolemiljø. Kommunen som skoleeier er imidlertid 


øverste ansvarlige for at dette blir oppfylt. 


 


Kontrollutvalget ønsker at prosjektet skal fokusere på kommunens forebyggende 


arbeid, og om arbeidet evalueres jevnlig? Kontrollutvalget ønsker også en 


vurdering av helsesøstertjenesten sin involvering på dette området. 


 


Før prosjektet bestilles ønsker kontrollutvalget å tilegne seg mer kunnskap og vil 


be rådmannen om en redegjørelse på erfaring og statistikk innenfor området.  


 


Flyktninger 
Flyktningsituasjonen verden står ovenfor i dag er på et historisk høyt nivå, og 


aldri før har Norge mottatt en så stor andel flyktninger. UDI anslår at om lag 20-


25 000 asylsøkere vil registreres i Norge løpet av 2015, og at dette tallet kan 


forventes å øke til over 30 000 i løpet av 2016 og kommende år. Blant disse kan 


det forventes at en høy andel vil få oppholdstillatelse i Norge. Nannestad 


kommune påvirkes og tar ansvar i forhold til den humanitære krisen i Syria, som 


medfører et stort antall flyktninger som har behov for bistand og bosted. Til hjelp 


i dette arbeidet er det lagt inn budsjettmessige økninger på til sammen 4,2 mill. 


kroner. Fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDI) sine hjemmesider kan 


vi lese at Nannestad kommune er anmodet om å ta imot 25 flykninger i 2016 


(herav 10 enslige mindreårige), Nannestad har vedtatt å ta imot 20 flykninger i 


2016 (herav 0 enslige mindreårige). Plantall for 2017 er 30 flykninger (herav 10 


enslige mindreårige). 


 


Kontrollutvalget ønsker å se på hvordan kommunen jobber med mottak av 


flykninger (boliger, skole, helse mv.). Både bosetting, om de kommer i arbeid og 


om ordningen er fullfinansiert av staten er aktuelle problemstillinger mot slutten 


av perioden når ordningen har virket en stund.         


 


Barnevernet 
Nannestad kommune har de siste årene opplevd en stor økning i antall 


barnevernssaker. Barnevernets budsjett er på denne bakgrunn betydelig styrket 


de siste årene, tjenesten er tilført i alt 5,6 nye stillinger siden 2011. Allikevel har 


barneverntjenesten kapasitetsutfordringer, og strever med å overholde 


lovpålagte frister. 


Kontrollutvalget ønsker en undersøkelse som ser på kapasitet, økonomi, 


regeletterlevelse og måloppnåelse. 


 


IKT 
Kommunen er inne i en periode med overgang til elektroniske løsninger og 


automatisering. Kommunen har blant annet innført e-handel og nytt lønns- og 


personalsystem i samarbeid med de andre kommunene på Øvre Romerike. 


Nannestad kommune er med i et interkommunalt samarbeid Digitale 
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Gardermoen (DGI), og her ligger planarbeidet. Målet på sikt bør være bedre 


styring og kontroll, kvalitet og lavere ressursbruk.  


Kontrollutvalget vurderer tre ulike spor som kan underlegges kontroll: 


 Effektiviseringsspor av ØRU samarbeidet 


 Planlegging og implementering 
 Personvern og informasjonssikkerhet 


 


Kontrollutvalget ønsker å starte med en forundersøkelse som kartlegger dette 


området for å tilegne seg mer kunnskap. Basert på forundersøkelsen vil 


kontrollutvalget vurdere om områdene underlegges forvaltningsrevisjon.    


 


PPT 
Nannestad kommune har mange barn og elever som mottar spesialpedagogiske 


tiltak og derfor mange oppgaver for PP-tjenesten. Store deler av tiden går med 


til selve sakkyndighetsarbeidet og tilhørende dokumentasjonsflyt. 


Kommunen ønsker en dreining av PP-tjenesten mot mer systemrettede tiltak og 


veiledning til skolene. Det vil både kunne gi bedre tilpasset opplæring innen 
ordinær undervisning og bedre kvalitet på spesial-undervisningen. PP-tjenesten 


er på denne måten en direkte innsatsfaktor for at Nannestad kommune skal nå 
sine mål på barnehage- og skoleområdet, og når det gjelder sentrale parametere 


i folkehelsestatistikken. 
 
Kontrollutvalget ønsker å starte med en orientering fra rådmannen. Etter å ha 


fått mer informasjon vil kontrollutvalget vurdere om området underlegges 
forvaltningsrevisjon. 


 


Selvkostområdet 
For de av kommunens tjenester hvor brukerbetaling er regulert, nyttes selvkost 


som den øvre grense for brukerbetaling. Det innebærer at kommunen må foreta 


en etterkalkulasjon (selvkostregnskap) av kostnadene innenfor de aktuelle 


tjenesteområdene, for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger 


kommunens selvkost. Et eventuelt overskudd eller underskudd etter selvkost 


avregnes mot de bundne selvkostfondene. Etter statlige retningslinjer for 


selvkost, skal gebyrinntektene justeres slik at det innenfor en 3-5-årsperiode 


skal gå i balanse. Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter 


og kostnader, så gebyrene kan holdes stabile i størst mulig grad. Endringer i 


rentenivået, investeringstakten, aktiviteten og prisøkninger vil påvirke 


beregningene. 


Kontrollutvalget ønsker å kontrollere selvkostnivået for gebyrene og 


beregningsgrunnlaget for kommunale vann-, kloakk og renovasjonstjenester, 


samt plan- og byggesaksbehandling. 


 


ØRU-samarbeidet 
Øvre Romerike Utvikling sitt årsregnskap har over flere år blitt avlagt for sent. 


Kontrollutvalget ønsker å undersøke hvorfor selskapet ikke opererer innenfor 


lovens rammer for årsregnskap og årsberetning (koml. § 48).  
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Kontrollutvalget vil starte med å be om en orientering vedrørende 


regnskapsstatus i selskapet. Etter å ha fått mer informasjon vil kontrollutvalget 


vurdere om området underlegges selskapskontroll. 


(Pågår et prosjekt med granskning av dette området). 


Rus og psykiatri 
Kontrollutvalget vil se på hvordan samarbeidet er med spesialisthelsetjenesten 


og NAV. 


 


NAV 
Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med kommunens ansvar for å sikre 


forsvarlig tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram – Nannestad 


kommune. Det ble avdekket to avvik under tilsynet: 


 


Avvik 1: 


Nav Nannestad sikrer ikke, ved styringsaktiviteter med tilstrekkelig innhold og 


omfang, at tjenesten KVP gjøres tilgjengelig. 


Avvik 2: 


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. 


 


Kontrollutvalget ønsker å følge opp at tiltak settes inn, gjennomføres og 


evalueres.  


 


Rapportering av gjennomført kontroll 
Kontrollutvalget rapporterer fortløpende arbeidet med forvaltningsrevisjon til 


kommunestyret. I tillegg rapporteres det i utvalgets årsrapport.  


Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte forvaltningsrevisjon skal følges 


opp, og kontrollutvalget følger opp vedtakene. Kontrollutvalget skal også avgi 


rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til 


forvaltningsrevisjonsrapporter er blitt ivaretatt.  


Rullering av planen 
Denne planen er utarbeidet med tanke på forvaltningsrevisjon i kommende 4-


årsperiode. I tillegg til løpende vurdering av planen vil kontrollutvalget vurdere 


om den bør revideres etter 2 år. Kontrollutvalget ber kommunestyret om 


fullmakt til å fravike de vedtatte prioriteringene i planen basert på slike 


vurderinger, eller hvis andre forhold tilsier det. 









































































 


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 


 Omvisning Nannestad sykehjem 


 Orientering fra barnevernet i Nannestad kommune 


 Habilitet i kontrollutvalget  


21. april 
Kl. 08 


 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 


 Bestille neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 


 Overordnet Analyse fvl. - sekretariatet legger frem en foreløpig 


presentasjon av tjenesteområdene for andre gang. Kontrollutvalget 


drøfter risikoområder 


 Overordnet analyse selskapskontroll 


15. juni 
Kl. 08 


 Overordnet Analyse fvl. - kontrollutvalget sluttfører diskusjonen om 


risikoområder og vesentlighet, og prioriterer områder/tema samt 


hvordan utvalget vil jobbe med dem.  


 Orientering ved rådmannen – teknisk sektor 


 Orienteringssak: Ellen vil gi en kort orientering fra erfaringsseminaret 


den 12. mai 


 Revisjonsbrev nr. 4 – årsregnskapet 2015 Nannestad kommune  


14. september   


Kl. 08 


 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020 


 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 - endelig 


 Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten 2017  







 


Møte Saker 


  Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for 


regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon 


 Henvendelse til kontrollutvalget 


 Høringsuttalelse til ny kommunelov  


2. november 


Kl. 08 


 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020 


 Revisjonsåret 2015/2016 rapport fra Romerike Revisjon 


 Bestille ny forvaltningsrevisjon – barnevern 


 Orientering fra rådmannen – mobbesaker 


 Revisjonsundersøkelse av Øvre Romerike Utvikling (ØRU) og Øvre 


Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) 


7. desember  


Kl. 08 


 Kontrollutvalgets årsplan for 2017 


 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2016 


2017 
 
 


  


Annet  Korrupsjonssaken 
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Innledning 
I kommunal sektor er det blitt mer og mer vanlig å organisere deler av tjenesteproduksjonen 


utenfor den ordinære kommunale forvaltningen. Dette kan være aksjeselskaper, 


interkommunale selskaper eller andre selvstendige rettssubjekter.  


Selskapsorganisering kan utgjøre en utfordring for folkevalgt styring, innsyn og kontroll, på 


grunn av at de ligger utenfor kommunestyrets direkte styring og administrasjonssjefens 


internkontroll. Hvordan kommunestyret forvalter eierskapene sine er viktig for å sikre 


kvalitet på tjenester og god forvaltning av kommunens verdier. God forvaltning av 


eierskapene er også viktig for kommunens omdømme.  


 


Om selskapskontroll 
Selskapskontroll er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget, og er et viktig 


virkemiddel for å sikre at selskapene underlegges folkevalgt styring og kontroll. 


Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide plan for gjennomføring av 


selskapskontroll. Planen skal være basert på en overordnet analyse av kommunens eierskap 


ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Hensikten er å identifisere behovet for 


selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene. 


Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens 


interesser i selskaper. Dette gjelder interkommunale selskaper, aksjeselskaper og 


interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter. I prinsippet gjelder innsynsretten 


overfor selskaper som fullt ut er eid av kommuner og fylkeskommuner.  


I hovedsak skilles det mellom eierskapskontroll, som er obligatorisk, og frivillig 


forvaltningsrevisjon. Praksis tilsier at det kan være en glidende overgang mellom disse to 


hovedkategoriene. I Kontrollutvalgsboken1 blir dette illustrert med følgende figur.  


 


Formålet med eierskapet og eventuelle prinsipper for hvordan eierstyringen utøves, er et 


godt utgangspunkt for kontrollutvalget når de skal påse at eierskapene forvaltes i tråd med 


kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 


Eierskapskontroll fokuserer på hvordan kommunen utøver eierstyring, og om den som 


representerer kommunens interesser på generalforsamlingen eller i representantskapet 


                                                             
1 Kontrollutvalgsboken, utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2016 







treffer beslutninger i samsvar med relevant lovgivning, og for øvrig opptrer i tråd med 


kommunens vedtak og forutsetninger for forvaltningen av eierinteressene. 


Problemstillinger ved eierskapskontroll kan være: 


 Har kommunen etablert tydelige føringer for eierskapene sine? Har kommunen en 
eierskapsmelding? 


 Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? Har kommunen etablert rutiner 
for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? Er rutinene gode nok, og blir de 
etterlevd? 


 Er det god kommunikasjon mellom aktørene (eierrepresentant og eierforsamling, 
styret og daglig leder)? 


 Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og 
selskapsledelse? 
 


Forvaltningsrevisjon i selskaper kan være aktuelt dersom tips, politiske vedtak eller endrede 
føringer gjør at kontrollutvalget mener det er forhold som trenger å bli nærmere undersøkt. 
Funn fra tidligere eierskapskontroll kan også aktualisere forvaltningsrevisjon i selskaper.  
 


Forvaltningsrevisjon vil si systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse 
og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Tema for forvaltningsrevisjon 
i selskaper kan være: 


 Måloppnåelse 


 Offentlige anskaffelser 


 Habilitet 


 Etikk og samfunnsansvar 


 Arbeidsmiljø 


 Økonomisk drift 
 


Dersom kommunen har oppnevnt medlemmer til styret i selskapet, kan det også være 
aktuelt å vurdere hva slags rolle disse har for å sikre at selskapet drives innenfor 
kommunestyrets forutsetninger og engasjement i selskapet. 
 


Forvaltningsrevisjon er valgfri og således ikke en obligatorisk del av selskapskontrollen. I de 
tilfeller der det er nødvendig å gjennomføre en forvaltningsrevisjon, er hensikten å gi 
kommunestyret relevant informasjon om selskapet. 
 


Selskapskontroll kan i prinsippet gjennomføres i alle typer selskaper, men omfanget av 
selskapskontrollen påvirkes av eierforholdene i selskapene. Innsyns- og 
undersøkelsesretten til kontrollutvalget er forbeholdt følgende selskaper: 


 Interkommunale styrer etter kommuneloven § 27 som er eget rettssubjekt 


 Interkommunale selskap (IKS) 


 Heleide kommunale aksjeselskap kommunen eier alene eller sammen med andre 
kommuner 


 Heleide datterselskap til slike selskaper 







 


 


Overordnet analyse 
I dette kapitlet behandles grunnleggende spørsmål som hva kommunen eier, hvordan 


eierskapet forvaltes, hvor vesentlig det enkelte selskapet er og hvilken risiko som er knyttet 


til det enkelte eierskap. Basert på denne analysen kommer kontrollutvalget frem til hvilke 


selskaper som er aktuelle for selskapskontroll.  


Kommunens eierskap 
Kommunene på øvre Romerike har i felles eiermelding beskrevet 16 eierskap, hvorav ett 


(Øvre Romerike revisjonsdistrikt) er avviklet. Disse er omtalt nærmere under Faktaark for 


selskaper. Kontrollutvalget har vurdert risiko og vesentlighet for alle disse. 


  


Forvaltning av kommunens eierskap - eiermeldingen 
Hensikten med en felles eiermelding for kommunene på Øvre Romerike er at den skal legge 


grunnlaget for godt et politisk og administrativt håndverk samt skape en felles forståelse for 


hvordan det skal sikres felles styring av de interkommunale samarbeidene, herunder 


ivaretakelse av intensjonene i kommunale eiermeldinger.  


Eiermeldingen skal videre gi de 6 samarbeidende kommunene på Øvre Romerike en oversikt 


over eksisterende interkommunalt samarbeid, dermed dets formål, eierandeler og 


styringsformer. Det sikrer blant annet at alle deltagende kommunene vil ha et godt 


informasjonsgrunnlag og at samarbeidet vil foregå på felles premisser. 


Gjennom selskapsorganisering som virkemiddel for utøvelse av tjenesteproduksjon kreves 


det at kommunenes folkevalgte utøver sitt eierskap og eierstyring innenfor de juridiske 


rammer som regulerer modellene for interkommunalt samarbeid. Eiermelding er derfor i 


tillegg ment å være et verktøy for de kommunene som vurderer inngåelse eller etablering av 


samarbeid. Den gir oversikt over de ulike typer organisasjonsformer med tilhørende 


regelverk og hvilke styringsmuligheter og ansvarsforhold som følger av disse.  


I utarbeidelsen av denne eiermelding er det er tatt utgangspunkt i ØRUs tidligere felles 


eiermelding «Felles eiermelding 2011 for kommunene på Øvre Romerike (ØRU)», Ullensaker 


kommunes eiermelding, prosjektrapporten” Styring av kommunalt samarbeid”, KS 


retningslinjer og styringsdokumenter fra kommunene på Øvre Romerike. I meldingen 


defineres begreper og det gis en beskrivelse av forskjellige samarbeidsmodeller og motiver 


for samarbeid I eiermeldingen er begrepet «samarbeid» benyttet som et samlebegrep for 


alle typer rettsfellesskap og organisasjonsmodeller for interkommunalt samarbeid. 


Vurdering av eierskapets vesentlighet 
Hvert enkelt selskap er vurdert ut fra ulike perspektiver på vesentlighet og de målsettinger 


kommunen har med eierskapet. Sentrale vesentlighetsmomenter er om selskapet 


 Forvalter store økonomiske verdier 


 Utfører viktige kommunale oppgaver 


 Har betydning for lokalsamfunn, arbeidsplasser el. 


 Politisk interesse og prestisje 







 Betydning for omdømme 


Vurdering av risiko knyttet til det enkelte eierskap 
Etter at vesentlighet er vurdert, vurderes risiko, eller «hvor stor er sjansen for at viktige mål 


ikke oppnås?» Eksempler på indikasjoner på risiko er: 


 Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunestyrets mål for selskapet  


 Risiko for at den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet ikke gjør dette i 
samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger 


 Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med lover og regler 


 Risiko for at selskapet ikke drives på en økonomisk forsvarlig måte 


 Negativ økonomisk utvikling 


 Negativ medieoppmerksomhet 


Kommunens eierskap 
Nannestad kommune har eierinteresser i følgende virksomheter: 


Interkommunale selskaper – IKS: 


 Digitale Gardermoen IKS 


 Romerike Revisjon IKS  


 Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS  


 Romerike Krisesenter IKS  


 Øvre Romerike Avfallsselskap IKS  


 Øvre Romerike Brann og Redning (ØRB)  


Aksjeselskaper - AS 


 Øvre Romerike Industriservice AS (ØRI) 


 Orbit Arena  
 
Andre samarbeidsordninger  


 ØRU samarbeidet 


 Innkjøpstjeneste (ØRIK) 


 Arbeidsgiverkontroll (AØR) 


 Barnevernvakt (Romerike Politikammer) 


 Voksenopplæring Øvre Romerike 


 Overgrepsmottak Oslo 


 Byggesakskontroll 


 Jessheim interkommunale legevakt 


 Miljørettet helsevern 


Tidligere kontroller 
Det har vær gjennomført eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS, Digitale Gardermoen 


IKS (DGI), Øvre Romerike Industriservice AS, Øvre Romerike Avfallsselskap i forrige periode. 


Øvre Romerike Brann og Redning (ØRBR) er under arbeid og behandles høsten 2016. 


Formålet var å gjennomgå og vurdere om eiernes oppfølging av eierskapet i selskapene 


utøves etter kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 







 


 


Prioriterte prosjekter for selskapskontroll i planperioden 
Kontrollutvalget ønsker å konsertere seg om kontroll i følgende selskaper:  


Selskap Involverte eiere 


Orbit Arena Ullensaker, Eidsvoll, Akershus Fylkeskommune, Nannestad, 


Hurdal, DnB NOR (10 %), Resten eier mindre enn 1 %. 


 


Sekretariatet vil koordinere kontrollene med de øvrige kontrollutvalgene hvor det er mange 


eiere.  


Utdyping av de enkelte prosjektene 
Kontrollutvalget har satt opp at de ønsker å gjennomføre en selskapskontroll 


(eierskapskontroll) i Orbit Arena i 2018. Det har ikke tidligere vært gjennomført en 


selskapskontroll i dette selskapet.  


I tillegg jobber kontrollutvalget med en granskning av selskapet ØRU/ØRIK.  


Gjennomføring av selskapskontroll 
Det er få føringer for hvordan selskapskontrollen skal gjennomføres, og omfang og fokus kan 


variere fra selskap til selskap. Kontrollutvalget foretar en bestilling av den enkelte 


selskapskontrollen med nærmere angivelse av innretning av undersøkelsen. I selskaper der 


flere kommuner er eiere, vil sekretariatet samordne kontrollen gitt at flere kontrollutvalg har 


prioritert samme selskap. Det er Romerike Revisjon IKS som utfører selskapskontrollen. 


NKRF har utarbeidet en praktisk veileder for selskapskontroll med fokus på eierskapskontroll 


som kan legges til grunn for arbeidet. I de tilfeller der forvaltningsrevisjon inngår, skal 


standarden RSK 001 legges til grunn for arbeidet.  


Rapportering av gjennomførte selskapskontroll 
Kontrollutvalget rapporterer fortløpende arbeidet med selskapskontroll til kommunestyret. I 


tillegg rapporteres det i utvalgets årsrapport.  


Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte selskapskontrollen skal følges opp, og 


kontrollutvalget følger opp vedtakene. Kontrollutvalget skal også avgi rapport til 


kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til rapportene er blitt ivaretatt. 


Rullering av planen 
Denne planen er utarbeidet med tanke på selskapskontroll i kommende 4-årsperiode. I 


tillegg til løpende vurdering av planen vil kontrollutvalget vurdere om den bør revideres 


etter 2 år. Kontrollutvalget ber kommunestyret om fullmakt til å fravike de vedtatte 


prioriteringene i planen basert på slike vurderinger, eller hvis andre forhold tilsier det. 







Faktaark selskaper 
 


Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike 
 


Organisering/selskapsform Interkommunalt samarbeid § 27 (ikke eget rettssubjekt). 


Disposisjoner gjennom Eidsvoll kommune). 


Formål På vegne av skatteoppkreverne i deltakende kommuner å sørge 
for gjennomføring av de oppgaver som fremgår av 
skattebetalingsloven § 47, folketrygdloven kap. 17 og instruks for 
skatteoppkrever kap. 4 og vedtak i kontrollenhetens styre. 


Etablert 1995 


Deltakere Eidsvoll, Nes, Hurdal, Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker. 


Hovedkontor Vormavegen 8, 2080 Eidsvoll. 


Hovedrammer for selskapets 


virksomhet 


Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler  


Representantskapet  


Styret Enheten ledes av et styre bestående av skatteoppkreverne i 
deltakerkommunene med valgt leder og nestleder. Hver 
kommune er presentert med 1 medlem i styre. 


 


Barnevernvakt Romerike Politidistrikt 
 


Organisering/selskapsform Vertskommune § 28a (vertskommune: Lørenskog). 


Formål Vakten fungerer som akutt og kriseberedskap for 
barnevernstjenestene i kommunene utenfor ordinær kontortid. 
Vakten er lokalisert ved Romerike politikammer. Samarbeidet gir 
en effektiviseringsgevinst i forhold til om hver kommune skulle 
hatt sin egen tjeneste. Det er etablert gode samarbeidsrutiner 
mellom barnevernsvakten og barnevernstjenestene i 
kommunene. 


Etablert 2004 


Deltakere Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes, Ullensaker, Aurskog-
Høland, Fet, Rælingen, Lørenskog, Sørum, Nittedal.  


Hovedkontor Jonas Lies gate 20, 2000 Lillestrøm. 


Hovedrammer for selskapets 


virksomhet 


Kommuneloven § 28 og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler  


Styringsform og 


styringsorganer 


Det løpende samarbeidet mellom brukerkommunene og politiet 


ivaretas gjennom to ulike møtefora: - kontaktutvalg - 9 medlemmer, 







 


 


fordelt på 3 politisk valgte representanter, 2 representanter fra 


kommunenes administrasjon, 2 representanter fra 


Romerike politidistrikt, sosialsjef v/ Lørenskog kommune, leder av 


barnevernvakten 


- samarbeidsutvalg - leder for barnevernvakten, sosialsjef, 


leder/nestleder for barneverntjenesten i hver kommune, leder for 


operative tjenester. 


 


Digitale Gardermoen IS 
 


Organisering/selskapsform Interkommunalt samarbeid § 27 


Formål Selskapet skal ivareta eierkommunenes oppgaver knyttet til drift, 
service og utvikling av informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi. Selskapet kan også ivareta slike 
oppgaver overfor andre enn eierne av selskapet innenfor de 
rammer som gjelder for interkommunale selskaper og de rammer 
som selskapets styrende organer selv fastsetter. Leveranser til 
andre enn deltakerne skal ikke være av et slikt omfang at det 
overstiger 20 % av selskapets omsetning. 


Etablert 2004 


Deltakere Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes, Ullensaker. 


Hovedkontor Balder alle 2, 2060 Gardermoen 


Hovedrammer for selskapets 


virksomhet 


Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler Eidsvoll 23,8%, Gjerdrum 6,4%, Hurdal 3,5%, Nannestad 12,8%, 
Nes 23,4%, Ullensaker 30,1% 


Antall ansatte Ca. 40 ansatte. 


Årlig omsetning Ca. 90 millioner. 


Representantskapet Eierrolle forvaltes gjennom representantskapet som består av 
kommunenes ordførere. Hver kommune har en stemme og 
stemmevekten er 1/6. 


Styret Styret består av rådmennene i eierkommunene, samt én ansatt 
representant.  


 


Interkommunalt byggetilsyn 
 


Organisering/selskapsform Vertskommune § 28a (vertskommune: Ullensaker). 


Formål Felles kontor for utførelse av tilsynsoppgaver etter plan og 
bygningsloven. 


Etablert 2009 


Deltakere Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker. 







Hovedkontor Ullensaker kommune. 


Hovedrammer for selskapets 


virksomhet 


Kommuneloven § 28-1b og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler  


Representantskapet  


Styret  


 


Jessheim interkommunale legevakt 
 


Organisering/selskapsform Vertskommune § 28a (vertskommune: Ullensaker). 


Formål Yte hjelp ved akutt skade og sykdom kveld, natt, helg og høytid. 
Legevakten er lokalisert til Jessheim. 


Etablert 2001 
Deltakere Gjerdrum, Nannestad, Hurdal og Ullensaker. 
Hovedkontor Ullensaker kommune. 
Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Kommuneloven § 28-1b og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler  
Representantskapet  
Styret  
 


Miljørettet helsevern 
 


Organisering/selskapsform Vertskommune § 28a (vertskommune: Nannestad). 


Formål Felles ressurs i for å ivareta ØRU-kommunenes ansvar for 
miljørettet helsevern. 


Etablert  


Deltakere Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nes, Ullensaker og Nannestad. 


Hovedkontor Nannestad kommune. 


Hovedrammer for selskapets 


virksomhet 


Kommuneloven § 28-1b og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler  


Representantskapet  


Styret  


 


Orbit arena 
 


Organisering/selskapsform Aksjeselskap (AS) 


Formål Drive yrkesmessig attføring. Dette skal skje gjennom 







 


 


arbeidstrening og kvalifisering med sikte på formidling til ordinært 
arbeid eller utdanning. Det skal også gis tilbud avklaring med sikte 
på videre utdanning, attføring og yrkesvalg. Grunnlaget for 
attføringsvirksomheten er produksjon og annen 
næringsvirksomhet som kan sysselsette arbeidstakerne. 


Etablert 1968 


Deltakere Ullensaker, Eidsvoll, Akershus Fylkeskommune, Nannestad, 
Hurdal, DnB NOR (10%), Resten eier mindre enn 1%. 


Hovedkontor Trondheimsvegen 116, 2068 Jessheim 


Hovedrammer for selskapets 


virksomhet 


Aksjeloven 


Eierandeler Ullensaker 26,37%, Eidsvoll 25,87%, Akershus Fylkeskommune 
16,91%, Nannestad 12,17%, Hurdal 4,06%, DnB NOR 10,14% og 
Resten eier mindre enn 1%. 


Antall ansatte 65 fast ansatte. 


Årlig omsetning Ca. 70 millioner. 


Generalforsamlingen Generalforsamlingen består av 8 medlemmer: 1 utpekt av hver 
kommune, 1 fra fylkeskommune, 1 fritt valgt styremedlem og 2 
ansatte valgte styremedlemmer. 


Styret Styret velges av generalforsamlingen og består av representanter 
fra eierkommunene, fylkeskommunen, næringslivet og ansatte i 
OrbitArena. Styret består av totalt 7 medlemmer.  


 


Overgrepsmottaket Oslo 
 


Organisering/selskapsform Vertskommune § 28a (vertskommune: Oslo). 


Formål Primært for personer som er bosatt i Oslo, eller i situasjoner der 
overgrepet fant sted i Oslo. Fra 1/03-09 inkluderer tilbudet også 
kommunene på Romerike. Deltakende kommuner betaler i 
forhold til folketall. 
 
Overgrepsmottaket tilbyr beredskap 24 timer hele året med 
kvalifisert personell ved Oslo legevakt. Tjenesten omfatter 
akuttmottak, akuttundersøkelse med medisinsk prøvetaking og 
behandling, skadedokumentasjon og sporsikring, akutt 
psykososial rådgivning. 


Etablert 2009 


Deltakere Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Fet, Sørum, Aurskog-Høland, Nes, 
Nittedal, Gjerdrum, Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker. 


Hovedkontor Oslo legevakt. 


Hovedrammer for selskapets 


virksomhet 


Kommuneloven § 28 og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler  







Representantskapet  


Styret Styre består av 7 medlemmer, 2 av dem er politikere, resten – 
fagkyndige. 


 


Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS  
 


Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS) 


Formål Utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg. 


Etablert 2012 


Deltakere Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, 


Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker 


kommuner 


Hovedkontor Lørenskog kommune 


Hovedrammer for virksomheten Lov om interkommunale selskaper, kommuneloven § 77, 


selskapsavtalen. 


Eierandeler Eier- og ansvarsdel ut i fra folketall i kommunene. Skedsmo 


kommune har p.t. en eierandel på 19, 4 prosent. 


Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 


forpliktelser. 


Tilskudd Etableringstilskudd: Hver kommune betaler 250.000 NOK. 


Driftskostnader: 40 % fordelt etter innbyggertall pr 1. januar, og 60 


% fordeles etter registrert tidsforbruk på den enkelte kommunes 


kontrollutvalg i regnskapsåret. 


Låneopptak Kan ikke ta opp lån. 


Representantskapet Ett medlem med personlig varamedlem fra hver av 


deltakerkommunene. Hver representant har en stemme. 


Styret Tre medlemmer og to varamedlemmer. 


Styremedlemmer Thorbjørn Øgle Rud (leder), Vibeke Resch-Knudsen (nestleder), Bjørn 


Arne Tronier, Frøydis Brekke (1. vara), Svein Brokke (2. vara) 


Instruks for styret og daglig 


leder 


Ja. 


Etiske retningslinjer Ja. 


 


Romerike Krisesenter IKS  
 


Organisering Interkommunalt selskap (IKS) 







 


 


Formål Tilby midlertidig bosted og rådgivning til kvinner, menn og deres 


barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og 


ellers oppfylle de krav som følger av lov om kommunale 


krisesentertilbud av 19. juni 2009 nr. 44 for denne persongruppen. 


Etablert 2010 


Deltakere Aurskog-Høland, Sørum, Fet, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, 


Skedsmo, Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad, 


Hurdal 


Hovedkontor Skedsmo kommune 


Eierandeler Aurskog Høland 5,7 %. Sørum 6,3 %, Fet 4,1 %, Rælingen 6,2 %, 


Enebakk 2,0 % (Enebakk betaler etter halvdel av innbyggertall), 


Eidsvoll 8,4 %, Nannestad 4,3 %, Hurdal 1,0 %, Lørenskog 12,9%, 


Skedsmo 19,0 %, Nittedal 8,3 %, Gjerdrum 2,3 %, Ullensaker 12,0 %, 


Nes 7,5 % 


Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 


forpliktelser 


Tilskudd Deltakerkommunen skyter inn tilskudd til driftsutgifter og 


investeringer ut i fra eierandel. 


Låneopptak Opptak av lån krever likelydende vedtak om dette i alle 


eierkommunene 


Representantskapet 14 medlemmer med varamedlemmer. Hver kommune oppnevner en 


representant med varamedlem hver. Eierkommunene har en 


stemme hver. 


Styret 5 medlemmer pluss 1 medlem valgt av og blant de ansatte. 


Valgkomité. 


Styremedlemmer Kari Hauge (styreleder), Cathrine GH Gundersen, Marius Trana, Kari 


Vatndal Rustad, Ola Løberg, Siw Strøm (ansattrepresentant). 


Instruks for styret og daglig 


leder 


Ja. 


Etiske retningslinjer Ja. 


 


Romerike Revisjon IKS 
 


Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS) 


Formål Utføre lovpålagte revisjonsoppgaver, og aktuelle oppdrag, for 


deltakerne. Styrke tilliten til kommunalforvaltningen på Romerike. 


Etablert 15.05.2013 


Deltakere Aurskog- Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, 







Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker 


kommune. 


Hovedkontor Jessheim i Ullensaker kommune. 


Hovedrammer for virksomheten Kommuneloven §§ 78 og 79 og selskapsavtalen. 


Eierandeler Eier- og ansvarsdelene er fastsatt på grunnlag av folketallet i 


kommunene per 01.01.2011. Skedsmo kommune har p.t. en 


eierandel på 19, 5 prosent. 


Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 


forpliktelser. 


Tilskudd Deltakerne skal yte årlige driftstilskudd bestående av et grunnbeløp 


og et variabelt tilskuddsbeløp, som fastsettes nærmere i en egen 


eieravtale. Tilskuddenes størrelse bygger på folketallet i 


deltakerkommunene. Det variable tilskuddet skal revideres hvert 4. 


år på bakgrunn av endringer i folketallet per 1.1. Revideringen følger 


valgåret. I en overgangsfase bidrar deltakerne med et ekstra 


driftstilskudd på til sammen 4 millioner (1,5 millioner ved etablering, 


deretter 1 million NOK år 2 og år 3 og 0,5 millioner NOK år 4). 


Representantskapet Ett medlem med personlig varamedlem fra hver av 


deltakerkommunene. Hver representant har en stemme. 


Styret Seks medlemmer, hvorav fem velges av eierne og ett velges av og 


blant de ansatte. 


Styremedlemmer Odd Magne Gjerde (leder), Erik Myhrer (nestleder), Arne Bruknapp, 


Ingun Sletnes, Sonja Irene Sjøli. 


Instruks for styret og daglig 


leder 


Under utarbeidelse 


Etiske retningslinjer Ja 


 


Voksenopplæring Øvre Romerike (VOØR) 
 


Organisering/selskapsform Vertskommune § 28a (vertskommune: Ullensaker). 


Formål All norskopplæring for voksne innvandrere følger en læreplan. 
Denne planen er vedtatt av Stortinget. Planen forteller hvilke 
emner som skal tas opp, og hvilke kunnskapsmål deltakerne skal 
nå. Hovedmålet for opplæringen er at deltakerne skal lære norsk 
og få grunnleggende kunnskap om det norske samfunnet. 
 
Deltakerne kan følge opplæringen på tre ulike spor, avhengig av 
morsmålet og deres tidligere skolegang. Deltakere kan bytte fra 
ett spor til et annet spor i løpet av opplæringen. Målet er å forstå 
norsk, muntlig og skriftlig, og å kunne skrive og snakke norsk. 


Etablert 2004 







 


 


Deltakere Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. 


Hovedkontor Ullensaker kommune 


Hovedrammer for selskapets 


virksomhet 


Kommuneloven § Kl §28-1b og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler  


Representantskapet  


Styret  


 


Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (ØRIK) 
 


Organisering/selskapsform Interkommunalt samarbeid § 27 


Formål Gjennom et forpliktende samarbeid skal kommunene så langt det 
er praktisk mulig søke samarbeid ved inngåelse av innkjøpsavtaler 
for varer og tjenester. ØRIK gjennomfører også enkeltanskaffelser 
for medlemskommunene. Omfanget av samarbeidet, rutiner og 
lignende er nærmere definert i felles reglement for anskaffelser. 


Etablert 2002 


Deltakere Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes, Ullensaker. 


Hovedkontor  


Hovedrammer for selskapets 


virksomhet 


Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler  


Styringsform og 


styringsorganer 


Rådmannsforum er faglig ansvarlig for ØRIK, mens det 
administrative ansvar ivaretas av ØRU. 


 


Øvre Romerike Avfallsselskap (ØRAS) 
 


Organisering/selskapsform Interkommunalt samarbeid § 27 


Formål Selskapets formål er på vegne av eierkommunene i henhold til 
Forurensningsloven § 29, § 30, 1. ledd, § 31 og § 33 å drive 
behandling av husholdningsavfallet i eierkommunene på en 
økonomisk og miljømessig forsvarlig måte. Selskapet skal særlig 
sørge for: å søke å redusere avfallsmengdene, å utnytte 
ressursene i avfallet, å behandle avfallet på en måte som fullt ut 
tilfredsstiller de miljømessige krav som myndighetene stiller, ved 
effektiv informasjon å gjøre befolkningen delaktig i 
avfallsbehandlingen gjennom innkjøps- og forbruksmønster og 
ved kildesortering av avfall, å innhente nødvendige tillatelser og 
konsesjoner, å sørge for gode forhold for utvikling av 
samarbeidsmiljøet i selskapet og av de ansattes faglige ressurser.  







 
Selskapet skal bidra til å utvikle en enhetlig praksis innen 
avfallsrelaterte funksjoner i eierkommunene, og utvikle felles 
avfallspolitikk. Deltakerkommunene velger selv hvilke funksjoner 
relatert til avfallsbehandling, unntatt mottak og behandling av 
husholdningsavfall, de overlater til ØRAS.  
 
Selskapet kan engasjere seg alene, eller i samarbeid med andre, i 
kjøp og salg av varer og tjenester som knytter seg til innsamling, 
transport, behandling og omsetning av avfallsprodukter og det 
som står i forbindelse med dette. 
 
Iverksetting av nye aktiviteter som representerer en utvidelse i 
forhold til selskapets stiftelsesgrunnlag skal godkjennes av 
deltakerkommunene før vedtak i selskapets styrende organer. 


Etablert 2002 


Deltakere Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Ullensaker. 


Hovedkontor Ørasvegen 85, 2054 Mogreina. 


Hovedrammer for selskapets 


virksomhet 


Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler Eidsvoll 32,6 %, Hurdal 3,9 %, Nannestad 16,7 % og Ullensaker 
46,8 %.  


Ansvar Som beskrevet i selskapsavtalen hefter de enkelte 
eierkommunene med hele sin formue for ØRAS samlede 
forpliktelser i forhold til folketallet pr 31.12. foregående år i 
henhold til statistikk fra SSB. 


Antall ansatte 24 ansatte. 


Årlig omsetning Ca. 50 millioner.  


Representantskapet Eierrolle forvaltes gjennom representantskapet som består av 
kommunens ordførere og en person til fra hver kommune - 8 
medlemmer.  


Styret Styret består av 5 medlemmer - 1 representant fra hver kommune 
og 1 ansattes representant. 


 


Øvre Romerike Brann og Redning IKS 
 


Organisering/selskapsform Interkommunalt samarbeid § 27 


Formål Selskapet skal på en helhetlig møte ivareta eierkommunenes 
oppgaver knyttet til drift av brannvesen i medhold av lov om vern 
mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 nr. 20 (Brann- 
og eksplosjonsloven) med tilhørende forskrifter: 
 
Lov om vern mot forurensning og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 
begrenset til §§ 43, 46, 47, 74 og 75. 
 







 


 


Likelydende lokale forskrift må vedtas av kommunestyrene i 
eierkommunene: 
Gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av 
søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV 
og gjennomføring av tilsyn. 
 
Selskapet kan også ivareta slike oppgaver overfor andre enn 
eierne av selskapet innenfor de rammer som gjelder for 
interkommunale selskaper og de rammer som selskapets styrende 
organer selv fastsetter. Leveranser til andre enn deltakerne skal 
ikke være av et slikt omfang at det overstiger gjeldende lovverk og 
rettspraksis. 
 
Selskapet utfører sine oppgaver på bakgrunn av beslutninger i de 
respektive kommunestyrer, som selv vedtar dokumentasjon av 
brannvesenet for brannvernregionen og bestiller tjenester av 
selskapet. 
Kommunenes beslutninger skal ha grunnlag i risiko- og 
sårbarhetsanalyse og brannvernregionen. 
 
Kommunestyrene delegerer myndigheten til å treffe vedtak etter 
brann- og eksplosjonsvernloven med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter til representantskapet der loven selv ikke er til hinder 
for det. 
 
Det skal så langt det er hensiktsmessig inngås konkrete avtaler 
mellom selskapet og deltakerkommunene om innholdet i de 
tjenestene selskapet skal levere til den enkelte kommune. 
 
Avtalen skal bygge på dokumentasjon av brannvesenet, og i 
utgangspunktet ha samme tjenestenivå for alle kommunene. En 
deltaker skal likevel ha anledning til å få levert tjenester utover 
dette nivået, mot kostnadsdekkende godtgjørelse for dette. 
Avtalene skal bygge på en årlig bestiller- og budsjettprosess 
mellom eierkommunene og selskapet og legges fram for 
eierkommunene - innen utgangen av mai - som grunnlag for 
kommunens budsjettbehandling, for så vidt gjelder kommunenes 
kjøp og tjenester fra selskapet. 
 
Eierkommunene har ansvar for vannledningsnett og 
brannvernuttak innenfor egen kommune, inkludert merking, drift 
og vedlikehold av dette. 


Etablert 2004 


Deltakere Ullensaker, Eidsvoll, Hurdal, Nes, Gjerdrum og Nannestad.  


Hovedkontor Industrivegen 28, 2069 Jessheim. 


Hovedrammer for selskapets 


virksomhet 


Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler  







Representantskapet De seks eierkommunenes ordførere utgjør representantskapet. 
Eidsvoll: (2 stemmer), Gjerdrum:(1 stemme), Hurdal:(1 stemme), 
Nannestad:(1 stemme) 
Nes:(2 stemmer), Ullensaker:(2 stemmer). 


Styret Styret består av 7 medlemmer, og det antall medlemmer fra de 
ansattes organisasjoner som følger av lov om interkommunale 
selskaper. 


 


Øvre Romerike Industriservice AS 
 


Organisering/selskapsform Aksjeselskap (AS) 


Formål Sysselsetting av yrkesvalghemmede/uføretrygdede. Selskapet 
skal, som det vesentlige innholdet i sysselsettingen, drive 
produksjon av varer og tjenester, enten som underleverandør til 
industrien eller i egen regi. 


Etablert 1990 


Deltakere Ullensaker, Nannestad og Eidsvoll. 


Hovedkontor Industrivegen 40, 2072 Dal. 


Hovedrammer for selskapets 


virksomhet 


Aksjeloven. 


Eierandeler Ullensaker 33 %, Nannestad 33% og Eidsvoll 33% (20 aksjer hver). 


Antall ansatte 14 ansatte. 


Generalforsamlingen I generalforsamlingen møter de tre ordførerne. 


Styret Styret har 8 medlemmer. Hver kommune utpeker to 
styrerepresentanter med personlige vara. Generalforsamlingen 
velger leder og nestleder blant disse. I tillegg er det to 
representanter valgt av de ansatte. En fra arbeidslederne og en 
fra deltakerne.  


 


Øvre Romerike Utvikling (ØRU) 
 


Organisering/selskapsform Interkommunalt samarbeid § 27 (eget rettssubjekt). 


Formål Øvre Romerike Utvikling er samarbeidsorgan og regionråd for 
kommunene. ØRU’s målsetting er å styrke Øvre Romerike som 
region gjennom å være kommunenes felles redskap for 
bærekraftig regional vekst, gode livsvilkår, samordnet 
tjenesteyting og effektivisering. 


Etablert 1998 


Deltakere Nes, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker. 


Hovedkontor c/o Sør-Gardermoen kultur- og næringspark, Tunvegen 17, 2060 
Gardermoen.  


Hovedrammer for selskapets Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 







 


 


virksomhet 


Eierandeler  


Representantskapet Etter vedtektene er ordfører kommunens representant i 
samarbeidet. 


Styret Består av eierkommunens rådmenn, og ett medlem til.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Kilder: 
Felles eiermelding 2014 for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) 


Proff.no 


Brønnøysundregisteret 


Politiske behandlinger 


Årsmelding/årsrapport 2015 


Tidligere eierskapskontroller  
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Sak nr. Sak Møtedato 


22/2014 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon.  10.9.14 
 


Saksbehandler 


 Øystein Hagen 


 


 


Saksdokumenter 


 Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016 


 


 


Saksopplysninger 
Plan for forvaltningsrevisjon ble behandlet i kontrollutvalget den 28. november 2012, og i 


kommunestyret den 12. februar 2013. Planen skal revideres i 2014. Utvalget er delegert myndighet 


til å foreta endringer i planen i perioden. 


 


Gjeldende plan for forvaltningsrevisjon bygger på overordnet analyse fra 2012. Analysen er foretatt 


ut i fra tall og opplysninger fra 2011, og det kan ha skjedd en del endringer frem til i dag. Det kan i 


tillegg ha skjedd endringer når det gjelder vurdering av risiko og vesentlighet som gjør at det er 


andre områder som er mer aktuelle for forvaltningsrevisjon. Utvalget bør derfor vurdere om det er 


andre områder enn de som står i planen som er mer aktuelle i dag. 


 


Et nytt felles revisjonsselskap for alle Romerikes kommuner kan gi nye muligheter, men også 


endrede rammebetingelser for den enkelte kommune. De ressurser den enkelte kommune har til 


forvaltningsrevisjon må ses i sammenheng med det tilskudd den enkelte kommune yter til 


revisjonsordningen. Felles forvaltningsrevisjonsprosjekter for alle Romerikes kommuner synes 


mindre aktuelt. Det betyr imidlertid ikke at man kan ha de samme prosjektene i flere kommuner. Det 


kan være ressursbesparende å ha prosjekter som andre kommuner har hatt eller skal ha. 


 


I gjeldende plan er det 4 prioriterte områder for felles forvaltningsrevisjonsprosjekter. Disse er: 


 Sykefravær og tjenestekvalitet 


 Kompetanse i tjenestene 


 Nye IKT-løsninger 


 Internkontroll 


 


Sykefravær og tjenestekvalitet og kompetanse i tjenestene er gjennomført. 


 


Når det gjelder nye IKT-løsninger pågår implementeringen av disse. Det nye lønn/HR-systemet er 


ikke fullt ut implementert og e-handelsprosjektet er i en tidlig fase. Et forvaltningsrevisjonsprosjekt 


synes derfor uaktuelt nå og kan vurderes i forhold til neste periode. Internkontroll er et stort område 


og må avgrenses nærmere dersom utvalget velger dette. 


 


Kontrollutvalget bør vurdere om man fortsatt ønsker å gjennomføre de to gjenværende prosjektene 


som har vært planlagte fellesprosjekter i de tidligere ØRRD-kommunene eller i stedet velge nye 


områder. 
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I planen er også følgende mulige områder oppgitt som aktuelle for Nannestad: 


 Samhandlingsreformen 


 Vedlikehold kommunale bygg 


 Tilskudd barnehager 


 Folkehelse  


 NAV 


 Sykehjem 


 Omsorgs- og demensplan 2015 


 Tilpasset opplæring 


 Rus 


 Avlasting og bo- og pleieforhold 


 


Dersom kontrollutvalget ønsker å bevege seg noe bort fra fellesprosjekter til prosjekter som er mer 


tilpasset den enkelte kommune må det legges større vekt på prosjektplandialogen. 


Prosjektplandialogen er den avklaring som skjer i kontrollutvalget for å klargjøre formålet og 


rammene for undersøkelsen og vinklingen på prosjektet. En måte å gjøre dette på er at utvalget gir 


signaler til revisjonen om hva man ønsker når man velger neste prosjekt. På bakgrunn av dette 


utarbeider revisjonen en prosjektplan som blir å behandle i neste møte. 


 


Den reviderte plan vil gjelde frem til ny plan foreligger høsten 2016. ROKUS vil utarbeide 


overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon, noe revisjonen gjorde tidligere. Det kan derfor 


være hensiktsmessig å velge flere områder, ut i fra dette tidsperspektivet. 


 


De områder andre kommuner har hatt eller har bestilt forvaltningsrevisjon på som sammenfaller med 


prioriterte områder i Nannestad er: 


 Samhandlingsreformen 


 Rus og psykiatri 


 


Det legges opp til å drøfte en prioritering av prosjekter ut planperioden 2014 – 2016 i denne saken. 


 


 


 


Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vedtar følgende prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2014 - 


2016: 


1.  


2.  


 


 


Kontrollutvalgets behandling 


Kontrollutvalget drøftet prioriteringer av prosjekter ut planperioden 2014-2016. 
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Kontrollutvalgets vedtak 


Kontrollutvalget vedtar følgende prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2014 - 


2016: 


1. Sykehjem (tildeling og kapasitet) 


2. Internkontroll i hjemmetjenester 


3. Rus og psykiatri 


4. Vedlikehold av kommunale bygg 


Sign. 
 


 


Utskrift 
Romerike Revisjon IKS 
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Kontrollutvalget i Nannestad Kommune 2012 


 Side 3 


 


1 Bakgrunn 


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


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


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


vurderinger.   


 


Kontrollutvalget i Nannestad har i sak 34/12 vedtatt at Øvre Romerike 


Revisjonsdistrikt IKS skal utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, basert på en 


overordnet analyse.  


2 Formål 


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


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


 


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


kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger”.  


 


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


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


forvaltningsprosjekt kan bidra med: 


 


• Påvisning av forbedringsområder som bidrar til økt produktivitet og 


måloppnåelse. 


• Levere informasjon til nytte for kontrollutvalget. 


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


 


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


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


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


 


Kontrollutvalget ønsker at forvaltningsrevisjonsprosjektene skal være til nytte for 


kommunens politikere, administrasjon og ikke minst innbyggere. 
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 Side 4 


 


3 Grunnlaget for planen – den overordnede analysen 


Planen for forvaltningsrevisjon bygger på en overordnet analyse av kommunens 


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


for kontrollutvalget og kontrollutvalget har foretatt prioriteringer av områder for 


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


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


vesentlighetsvurdering. 


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


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


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


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


for virksomheten. (Merknader til kontrollutvalgsforskriften § 10) 


 


Overordnet analyse ble behandlet i sak 26/12 og sak 33/12 i kontrollutvalget i 


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


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


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


4 Gjennomføring 


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


vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund.   


 


Kontrollutvalget vedtar på bakgrunn av denne planen og overordnet analyse 


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


forbindelse med utarbeidelse av prosjektplan.  


 


Plan for forvaltningsrevisjon revideres i 2014.  
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Kontrollutvalget i Nannestad Kommune 2012 


 Side 5 


 


5 Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016 


5.1 Planperiode 


Ifølge kontrollutvalgsforskriften § 10 skal plan for forvaltningsrevisjon utarbeides 


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


foreta endringer i planperioden kan delegeres til kontrollutvalget. Kommunal 


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


utfordringer flere år framover.  


 


5.2 Prioriterte områder for felles forvaltningsrevisjonsprosjekter i perioden 2013- 


2014 


Felles forvaltningsrevisjonsprosjekter er prosjekter som kontrollutvalgene i 


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


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


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


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


forvaltningsrevisjon.  


 


5.2.1 Sykefravær og tjenestekvalitet 


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


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


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


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


kostnader for kommunen. Sykefraværet varierer fra virksomhet til virksomhet og 


kan ha direkte konsekvenser på tjenestekvaliteten. Kontrollutvalget ønsker å sette 


fokus på kommunens arbeid med sykefravær og konsekvenser for tjenestekvaliteten. 


 


5.2.2 Kompetanse i tjenestene 


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


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


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


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


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


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


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


2012/2013. 


 


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


• Helsenett – for alle kommunene. 


• eHandel – for alle kommunene. 


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


systemet. 


• Lønn- og personal – for alle kommunene. 


 


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


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


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


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


 


5.2.4 Internkontroll 


Kommunal- og regionaldepartementet har lagt vekt på egenkontrollen i norske 


kommuner. En forsterket internkontroll var hovedanbefalingen fra gruppen. Blant 


anbefalingene er at administrasjonssjefene bør basere den videre utviklingen av 


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


uformell kontroll. Store investeringer fremover krever både kompetanse og gode 


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


beslutningsgrunnlag for politikerne.  
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VEDLEGG 


Mulige områder for forvaltningsrevisjonsprosjekter 2013 – 2016 


Områder Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Ullensaker 


Nye IKT-løsninger X X X X X 


Kompetanse i tjenestene  X X X X X 


Internkontroll X X X X X 


Sykefravær og tjenestekvalitet X X X X X 


Samhandlingsreformen X X X X X 


Vedlikehold kommunale bygg X X X X X 


Tilskudd barnehager X X X X  


Folkehelse X   X X 


NAV X   X X 


Målstyring/ledelse  X X   


Sykehjem  X  X  


Omsorgs- og demensplan 2015    X X 


Tilpasset opplæring  X  X  


Skole X     


Økonomi/prosjektstyring  X    


Kommunale bygg    X   


Saksbehandling i plan- og 
byggesaker 


    X 


Rus    X  


Rus og psykiatri     X 


Avlastning og bo- og 
pleieforhold 


   X  


Barnevern     X 
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1 OM ROMERIKE REVISJON IKS 


1.1 Formål og organisering 


 


Romerike revisjon IKS (RRI) utfører revisjon og rådgivning for deltakerkommunene.  Dette skal skje 


gjennom dialog og samhandling med de folkevalgte og på administrativt nivå i deltakerkommunene. 


Kontrollaktiviteten vi utfører skal bidra til å styrke tilliten til kommunalforvaltningen på Romerike.  


 


RRI tilbyr også deltakerkommunene tjenester utover de lovpålagte oppgavene innenfor selskapets 


kompetanseområde. 


 


Selskapet skal også: 


- gi innspill til forbedringer i kommunenes kvalitetsarbeid 


- veilede om regelverk m.m. 


- videreformidle gode eksempler og bidra til læring mellom deltakerkommunene 


 


Selskapet er organisert i henhold til lov om interkommunale selskaper, og eies av kommunene 


Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, 


Skedsmo, Sørum og Ullensaker. Eier- og ansvarsandelene er fastsatt på grunnlag av folketallet i 


kommunene per 01.01.2011. 


 


 


Organisasjonskart for RRI: 


 


 


 


 


 


RRI har egen hjemmeside, www.romerikerevisjon.no, der det fortløpende legges ut nyheter fra 


revisjonen. Det sendes i tillegg ut fire nyhetsbrev hvert år. Selskapet utarbeider også 


kvartalsrapporter gjennom året til styret og eierne. 


Daglig leder 


Stab/støtte   


Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 


(FR) 
Regnskapsrevisjon (RR)  


 


Adv/adv.flm 
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RRI sitt oppdrag er å se etter at fellesskapets verdier blir forvaltet effektivt innenfor regelverkets 


rammer, og at politiske beslutninger blir fulgt opp og iverksatt. Revisjonen utgjør en viktig del av 


kommunenes  system for egenkontroll, slik det er nedfelt i bestemmelsene i kommuneloven. God 


egenkontroll i kommunene er en viktig forutsetning for et velfungerende lokaldemokrati. 


Kommunene skal sikre at innbyggerne får de tjenester de har krav på, at regelverket etterleves, at 


ressursene forvaltes på en effektiv måte og at vedtak blir iverksatt i samsvar med kommunestyrenes 


forutsetninger.  


RRI er et uavhengig og selvstendig selskap som utfører revisjon for kommunene på Romerike. 


Leveransene våre skal ha høy kvalitet og gi merverdi og læring for kommunene. Arbeidet vårt skal 


være preget av god service og effektivitet. 


 


1.2 Styrende organer i selskapet 


Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av en representant, og en personlig 


vararepresentant, fra hver eierkommune.  Leder av representantskapet har for 2015/2016 vært 


Boye Bjerkholt fra Skedsmo kommune.   


 


Styret er valgt av representantskapet, og har bestått av følgende personer: 


 


Odd Magne Gjerde Leder    


Erik Myhrer  Nestleder  


Sonja Irene Sjøli Styremedlem  


Ingun Sletnes  Styremedlem  


Arne Bruknapp Styremedlem  


Øyvind S. Førde Styremedlem  (ansattes representant) 


 


1.3 Ansatte 


RRI har 24 ansatte. Selskapet er sammensatt av, revisorer, samfunnsvitere, økonomer, jurister og 


en advokat i halv stilling. De ansatte har bred erfaring fra offentlig sektor, og har solid kunnskap om 


kommunene på Romerike.     


 


1.3.1 Avdeling for regskapsrevisjon 


Avdelingen består av 14 regnskapsrevisorer, herav 3 oppdragsansvarlige revisorer som deler 


oppdragene mellom seg. I tillegg til regnskapsrevisjon, bistår vi kommunene med veiledning 


innenfor de lover og regler som til enhver tid er gjeldende for regnskap og økonomi. God dialog med 


kommunene står sentralt i dette arbeidet.  


 


Oppdragsansvarlig revisor for Nannestad kommune er Camilla Eide. Hun har en bachelor i revisjon, 


og har jobbet med revisjon i lengre tid, med hovedvekt på kommuneregnskap. Revisjon av 
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kommunen er, i tillegg til oppdragsansvarlig revisor, gjennomført av regnskapsrevisor Heidi Sæter. 


Hun er utdannet revisor (bachelor i revisjon), og har god kjennskap Nannestad kommune.   


 


1.3.2 Avdeling forvaltningsrevisjon, andre undersøkelser og selskapskontroll  


Avdelingen er prosjektorganisert for å kunne imøtekomme kravene til effektivt gjennomføring av 


revisjonsprosjekter med høy kvalitet. Avdelingen har solid erfaring og høy kompetanse om 


kommunal forvaltning.   


 


Oddny Ruud Nordvik - avdelingsleder forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, jurist.  


 


 Inger Berit Faller – prosjektleder forvaltningsrevisjon, kommunalkandidat og diplomert 


internrevisor.  


 Øyvind Nordbrønd Grøndahl - prosjektleder forvaltningsrevisjon, doktorgrad i historie 


 Lars-Ivar Nysterud – forvaltningsrevisor, master of public administration 


 Ellen Bjørkum – forvaltningsrevisor, hovedfag i sosiologi 


 Miriam Sethne - forvaltningsrevisor, bachelor i europastudier 


 Hanne Tømte – forvaltningsrevisor, master i statsvitenskap  


 Ragnhild Grøndahl Faller – forvaltningsrevisor, master i statsvitenskap og master i 


europastudier. 


 Hung Tien Vu – forvaltningsrevisor, master i økonomi og administrasjon (vikar fra 


01.08.2016)  


 Øyvind Schage Førde – Jurist (advokatbevilling) 


 


 


Avdelingsleder er oppdragansvarlig revisor for forvaltningsrevisjon.  


 


1.3.3 Administrasjon og støtte 


Avdelingen består av daglig leder og to 50 % stillinger. I tillegg til det daglige administrative arbeidet, 


bistår avdelingen i utviklingsoppgaver og administrative støttefunksjoner til de to fagavdelingene. 


 


Daglig leder, har samarbeid med ledergruppen ansvar for ledelse og utvikling av selskapet.  
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2 OPPGAVER OG LEVERANSER 


2.1 Oppgaver 


De viktigste tjenestene som RRI leverer til kommunene er:  


 


 Revisjon av kommunens regnskap, herunder vurdering av kommunens økonomiske intern 


kontroll. I tillegg: 


o Attestasjon for kompensasjon for merverdiavgift 


o Attestasjon for tilskudd til ressurskrevende brukere og psykisk utviklingshemmede 


o Andre attestasjoner  


o Revisjon av spillemiddelregnskap  


o Revisjon av pasientregnskap 


o Kvalitetssikring av rutiner og reglementer 


o Bistå i å forebygge og avdekke uregelmessigheter og misligheter 


o Veiledning innen regnskap og avgiftsproblematikk, internkontroll, selvkost, finans 


m.m.  


 


 Forvaltningsrevisjon etter bestilling fra kontrollutvalget, jf. plan for forvaltningsrevisjon vedtatt 


av kommunestyret.   


 


 Eierskapskontroller i henhold til plan for eierskapskontroll vedtatt av kontrollutvalget og 


kommunestyret. Planen legger opp til kontroll med alle selskaper som kommunene på 


Romerike har eierinteresser i en 4-års periode. 


 


 Ekstern varslingstjeneste, herunder innledende undersøkelser av varslingssaker og 


uregelmessighetssaker.  


 


 Utvidede undersøkelser/granskningsoppdrag etter bestilling. 


 


 RRI yter veiledning, service og bidrar til utvikling for kommunene på Romerike ved bl.a.:  


o Holde erfaringsseminar og kurs innen sentrale tema for kommunene på Romerike 


der RRI er arrangør.  


o Delta på samarbeidsmøter med ledelsen i kommunene. 


o Bidra med kompetanse og veiledning innenfor økonomi, regnskap, kommunal 


forvaltning og selskapsforvaltning m.m. 


o RRI holder en rekke foredrag innenfor ulike tema som kommunene ønsker satt på 


dagsorden, bl.a. kommunalrett, selskapsrett, anskaffelser, internkontroll m.m.  


o RRI deltar på alle kontrollutvalgsmøtene og er tilstede i kommunestyremøtene når 


saker fra revisjonen er oppe til behandling.     


o Vurdering av spørsmål som kontrollutvalget ber om når de oppstår. 
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2.2 Leveranser til Nannestad kommune 


Revisjonen utfører sitt arbeid i perioden fra 1.6.2015 til 31.5.2016 (revisjonsåret). Det er av den 


grunn naturlig å rapportere til kontrollutvalget for samme tidsintervall.  Tid til disposisjon til 


regnskapsrevisjon, prosjekter (forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser) og selskapskontroll 


fastsettes etter de rammer kontrollutvalget har (størrelse på tilskudd for kommunen). Tiden som 


rapporteres til kontrollutvalget er effektiv revisjonstid.  


 


Det kan oppstå uforutsette hendelser, som igjen kan medføre enkelte forskyvninger i tidsforbruket 


mellom kommunene i året. Det vil si at et kontrollutvalg/kommune få noe mer tjenester/produkter ett 


år og et annet kontrollutvalg/kommune noe mindre tjenester. Slike skjevheter vil utjevnes over tid. 


Det kan også oppstå forskyvning av tid mellom de ulike oppgavene som revisjonen utfører innenfor 


en kommune det enkelte år. For eksempel ved at det går mer tid til regnskapsrevisjon enn planlagt, 


og mindre tid til forvaltningsrevisjon. Når det gjelder forvaltningsrevisjon kan det også oppstå 


forskyvninger i tidsforbruk dersom bestillingsdialogen tar mer tid enn antatt.      


 


RRI er et eksternt varslingspunkt for Nannestad kommune, i tillegg kan kommunen benytte 


revisjonens tjenester til å undersøke varslingssaker og andre saker. Varslingstjenesten og 


innledende undersøkelser i slike saker inngår i tilskuddet kommunen betaler til revisjonen. Ved 


forbruk utover dette blir kommunen belastet for disse tjenestene. 


 


RRI rutiner for varslingsordningen er nå etablert. Datatilsynet stiller strenge krav til systemer og 


prosedyrer ved behandling av slike saker.  Kravene gjelder både for det eksterne varslingspunktet 


og systemene i kommunen. ‘ 


 


Det har ikke vært varslingssaker i Nannestad i 2015/2016.  


 


Samlet var det planlagt med 1 130 timer til Nannestad, timeforbruk ble 1 313. Samlet ramme for 


2016/2017 er satt til 1 190 timer.   


 


2.2.1 Regnskapsrevisjon  


Tabellen under viser rammene for regnskapsrevisors oppgaver målt i timer får revisjonsåret 


2015/2016.   


 


 
Ramme Medgått Ramme 2016/2017 


Regnskapsrevisjon 700 730 700 


 


Regnskapsrevisjon for Nannestad kommune er utført innenfor tildelt ramme og har bestått av 


følgende oppgaver. 


 


 Revisjon av kommunens regnskap - regnskapsbekreftelse 
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o planlegging og oppstartsmøte 


o interimsrevisjon  


o årsavslutningsrevisjon med budsjettkontroller  


o løpende veiledning, herunder fast stedlig revisjon en dag per uke  


 Attestasjon av kompensasjon for merverdiavgift for 6 terminer. 


 14 stk. særattestasjoner, hvorav 4 stk. kan henføres til attestasjon av rentekompensasjon 


kirkebygg, 1 stk. spillemiddelregnskap og 7 generelle tilskudd. I tillegg har vi utført 


attestasjoner av særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester og av registrering av 


personer med psykisk utviklingshemming. 


 Utsendelse av fellesbrev innenfor følgende områder:  


o dokumentasjonskrav knyttet til attestasjon av tilskudd  


o notat om oppbevaring av regnskapsmatriell 


 


Tiden fordeler seg med ca. 500 av timene til revisjon av kommuneregnskapet. Resterende timer, ca. 


300 er knyttet til særattestasjonsjoner, kompensasjon av merverdiavgift, veiledning og annen 


bistand. Dette er krav revisjonen må bekrefte før kommunen får utbetalt tildelte midler.  Samlet 


beløper ulike attestasjon krav seg til 32,7 mill. kroner i året for Nannestad kommune, av dette utgjør 


MVA komp 13 mill. kroner. 


 


2.2.2 Forvaltningsrevisjon og andre revisjonsundersøkelser 


Tabellen under viser antall timer kontrollutvalget har til disposisjon til forvaltningsrevisjon og andre 


revisjonsundersøkelser for revisjonsåret 2015/2016.   


 


 
Til KUs 


disposisjon 
Medgått 


KUs Ramme 
2016/2017 


Forvaltningsrevisjon og andre 
revisjonsundersøkelser 


350 443 350 


 


Revisjonen leverte i møte 10.6.2015 en prosjektplan for et forvaltningsrevisjonsprosjekt om 


tildelingskriterier for sykehjemsplass og samhandlingsreformen. Forvaltningsrevisjonsrapporten: 


Tildeling av korttidsopphold på sykehjem – tildelingspraksis og samhandling med AHUS ble så 


levert kontrollutvalget i møte 9.12.2015.  


2.2.3 Selskapskontroll 


Tabellen under viser kontrollutvalgets andel av timer til selskapskontroll.  


 


 
KUs  


andel 
Medgått 


KUs Ramme 
2016/2017 


Forvaltningsrevisjon og andre 
revisjonsundersøkelser 


40 30 40 
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Timer på selskapskontrollen fordeles på alle kontrollutvalg etter størrelse (tilskudd). KU har felles 


planer og eier mange selskaper sammen. Det innebærer at et kontrollutvalg vil kunne bli belastet 


med timer selv om det ikke er levert en kontroll for det året det rapporteres på. En fordeling etter 


størrelse vil derfor jevne seg ut over en 4 årsperiode. 


 


Det er for inneværende revisjonsår levert eierskapskontroll for Øvre Romerike industriservice AS og 


Øvre Romerike avfallsselskap IKS. En eierskapskontroll for Øvre Romerike Brann og Redning IKS 


er under arbeid.  


 


For oversikt over alle revisjonens leveranser innenfor forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre 


undersøkelser i alle eierkommuner, se vedlegg. 


 


2.2.4 Kunder - kontrollutvalg, kommunestyret og kommuneadministrasjonen 


Det er vanskelig å anslå et tidsforbruk på for denne posten, fordi dette kan variere fra det ene året til 


det andre. I valgår kreves det innsats rettet mot opplæring av nye kontrollutvalg. I den forbindelse 


har RRI gjennomført fellesopplæring for kontrollutvalgsmedlemmer på Romerike i januar 2016.  


 


Tabellen under viser medgått tid til denne oppgaven: 


 


 
Antatt 
forbruk 


Medgått 
Ramme 


2016/2017 


Kunder 80 110 100 


 


Nannestad kommune har et aktivt kontrollutvalg, der RRI deltar på alle møtene og bidrar med 


presentasjoner og svarer på spørsmål som utvalget har. Videre møter revisjonen i kommunestyrene 


når saker fra revisjonen er oppe til behandling. 


 


For revisjonsåret har vi levert fire nyhetsbrev der revisjonen distrubuerer rapporter og nyhter. I 


tillegg er det gjennomført to erfaringsseminar, henholdsvis på temaene «Tildeling av 


sykehjemsplasser og samhandlingen med sykehus» den 07. april 2016 og «Psykisk helse og rus - 


helhetlige og koordinert tilbud. Hvordan får vi det til?» den 12. mai 2016. Begge seminarene tok 


utgangspunkt i revisjonsrapporter på området, og målgruppen var ansatte og ledere innenfor de 


aktuelle sektorer. Seminarene ble godt mottatt og hadde høy oppslutning blant kommunen. 


Revisjonen sendt ut et elektronisk evalueringsskjema til deltakerne på ett av seminarene og denne 


viste at deltakerne så på seminaret som nyttig og lærerikt.  


  


Møter og dialog med politisk ledelse, administrativ ledelse og ROKUS inngår også her. Revisjonen 


har i forhold til kommuneadministrasjonene også brukt tid på presentasjon av SNR rapporten til 


kommunene som er en del av dette samarbeidet.  
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2.3 Oppsummering  


Leveransene i Nannestad kommune er utført i tråd med bestillinger og de forutsetninger som lå til 


grunn for revisjonsåret 2015/2016. God service til kommunene og kontrollutvalgene prioriteres høyt i 


Romerike revisjon.   


 


 


17.10.2016        


 


Nina Neset 


daglig leder 
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Vedlegg – oversikt over leveranser fra avd. forvaltningsrevisjon  


Leverte forvaltningsrevisjoner 
Kommune/oppdragsgiver Tema Leveringsår 


Skedsmo Eiendomsforvaltning 2014 


Nittedal Oppfølging vedtak 2014 


Sørum  Introduksjonsordninger flyktninger 2014 


Ullensaker Psykisk helse og rus 2014 


Sørum Krogstad Miljøpark AS 2015 


Eidsvoll Hjemmesykepleie 2015 


Aurskog-Høland Korttidsopphold i institusjon 2015 


Fet Korttidsopphold i institusjon 2015 


Nes Korttidsopphold i institusjon 2015 


Nannestad Korttidsopphold i institusjon 2015 


Rælingen Psykisk helse og rus 2015 


Skedsmo Psykisk helse og rus 2015 


Lørenskog Psykisk helse og rus 2015 


Gjerdrum Oppfølging vedtak 2015 


Ullensaker Vedlikehold kommunale bygg 2016 


Skedsmo 
 


Tilpasset opplæring 2016 


Hurdal Forebyggende barn og unge 2016 


Rælingen 
 


Barnevern 2016 


Lørenskog 
 


Informasjonssikkerhet 2016 


Fet  
 


PPT barnehage 2016 


Nes 
 


PPT barnehage 2016 


Eidsvoll Vedlikehold kommunale bygg 2016 
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Forvaltningsrevisjonsprosjekter under arbeid pr. 1.10.2016 


 
Kommune 


 
Tema 


 
Status 


Nittedal 
   


Beredskap skole Under arbeid 


Gjerdrum 
 


Folkehelse Under arbeid 


Skedsmo 
 


Eiendomsskatt Under arbeid 


Ullensaker Forebyggende barn og unge Under arbeid 


Sørum 
 


Offentlige anskaffelser Under arbeid 


Aurskog/Høland 
 


Investeringsprosjekter Under arbeid 


Lørenskog Eiendomsforvaltning Under arbeid 


 


Revisjonsundersøkelser 2015-2016 


 


Selskapskontroller 2016  


Kommune Selskap Leveringsår 


Gjerdrum Mjølkerampa AS 2016 


Aurskog/Høland AS Aurskog/Høland 
Utbyggingsselskap 


2016 


Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker, 
Gjerdrum, Nannestad, Nes 


Øvre Romerike Brann og Redning 
IKS 


2016 


A/H, Fet, Lørenskog, Skedsmo, 
Nittedal, Rælingen, Sørum 


Nedre Romerike Brann og 
Redning IKS 


2016 


 


Kommune Selskap Leveringsår 


  Styret SNR  Organisering og 
virksomhetsstyring 


2015 


Skedsmo KU Eiendomsskatt 2016 


Ullensaker kommune Kostnader og tilskudd barnehager 2016 


Lørenskog kommune Investeringsprosjekter (fase 1, 
2,3) 


2015-2016 








Kontrollutvalget i Nannestad kommune 
 


Saker til oppfølging 2016 
 
Møte Sak 


nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


17.2.16 1/16 Opplæring og tilrettelegning 
for bruk av IPAD i 
kontrollutvalget 


Kontrollutvalget tar saken til orientering.      


17.2.16 2/16 Orientering fra Ordfører - 
innspill til overordnet 
analyse 2017 - 2020 


Kontrollutvalget tar saken til orientering.      


17.2.16 3/16 Virksomhetsbesøk til 
Nannestad sykehjem 


Kontrollutvalget tar redegjørelsen til 
orientering. 


     


17.2.16 4/16 Orientering om overordnet 
revisjonsstrategi og 
revisjonsplan for 
regnskapsrevisjon 2015 


Kontrollutvalget tar fremleggelsen om 
overordnet revisjonsstrategi for 
regnskapsrevisjon 2015 og revisjonsplan 
for Nannestad kommune til orientering. 


     


17.2.16 5/16 Engasjementsbrev fra 
Romerike revisjonen 


Kontrollutvalget tar revisjonens 
engasjementsbrev til orientering. 


     


17.2.16 6/16 Eierskapskontroll - Øvre 
Romerike avfallsselskap IKS 


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. 


     


17.2.16 7/16 Årlig orientering om 
kommunens behandling av 
tips/varsling 


Kontrollutvalget tar rådmannens svar om 
varslingssaker 2015 til orientering. 


     


17.2.16 8/16 Rapportering ved Romerike 
Revisjon IKS 


Saken tas til orientering.      







Møte Sak 
nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


17.2.16 9/16 Kontrollutvalgets årsrapport 
for 2015 


1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 
vedtas. 


2. Saken sendes kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 


 Kommunestyret tar kontrollutvalgets 
årsrapport for 2015 til orientering. 


Kommunestyret     


17.2.16 10/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 


     


17.2.16 11/16 Eventuelt (ingen vedtak)      


        


30.3.16 12/16 Orientering fra barnevernet 
i Nannestad kommune 


Kontrollutvalget tar redegjørelsen til 
orientering. 


     


30.3.16 13/16 Omvisning Nannestad 
sykehjem 


Kontrollutvalget tar omvisningen på 
Nannestad sykehjem til orientering. 


     


30.3.16 14/16 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 


Saken tas til orientering.      


30.3.16 15/16 Habilitet i kontrollutvalget Kontrollutvalget tar saken til orientering.      


30.3.16 16/16 Overordnet analyse 2017 - 
2020 - foreløpig 
presentasjon 


Kontrollutvalget tar saken til foreløpig 
orientering. 


     


30.3.16 17/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 


     


30.3.16 18/16 Eventuelt (ingen vedtak)      


        


21.4.16 19/16 Bestilling av nytt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 


Kontrollutvalget utsetter saken til neste 
møte. 


     


21.4.16 20/16 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 


Saken tas til orientering.      


21.4.16 21/16 Kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskapet for 2015 


Kontrollutvalgets uttalelse til Nannestad 
kommunes årsregnskap 2015 vedtas, med 


     







Møte Sak 
nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


de endringer som fremkom i møtet. 
Kontrollutvalgets uttalelse oversendes 
kommunestyret med kopi til forvaltnings- 
og økonomiutvalget. 


21.4.16 22/16 Overordnet analyse 2017 - 
2020 - foreløpig 
presentasjon 


Kontrollutvalget tar saken til foreløpig 
orientering, og ber sekretær om å 
oppdatere overordnet analyse basert på 
innspill i møtet. 


     


21.4.16 23/16 Overordnet analyse for 
selskapskontroll 


Kontrollutvalget godkjenner opplegget og 
fremdriftsplanen for arbeidet med 
overordnet analyse for selskapskontroll. 


     


21.4.16 24/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 


     


21.4.16 25/16 Eventuelt (ingen vedtak)      


        


15.6.16 26/16 Revisjonsbrev nr. 4 - 
årsregnskapet 2015 
Nannestad kommune 


Kontrollutvalget tar rådmannens svar på 
revisjonsbrev nr. 4 årsregnskapet 2015 til 
orientering. 


     


15.6.16 27/16 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 


Saken tas til orientering.      


15.6.16 28/16 Overordnet analyse for 
forvaltningsrevisjon - 
kontrollutvalgets risiko- og 
vesentlighetsvurdering 


Overordnet analyse 2017-2020 for 
kontrollutvalget i Nannestad vedtas, med 
de endringer som fremkom i møtet. 


     


15.6.16 29/16 Orientering ved rådmannen Kontrollutvalget tar rådmannens 
redegjørelse til orientering. 


     


15.6.16 30/16 Bestille neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 


Kontrollutvalget bestiller et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor 
området byggesak og oppfølging av 
politiske vedtak fra Romerike Revisjon 


Romerike 
Revisjon 


 Avventer informasjon 
fra utvalgsleder. 


  







Møte Sak 
nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


IKS. Utvalget ber revisjonen om å legge 
frem en prosjektplan, basert på 
diskusjonen i møtet, for dette prosjektet i 
sitt neste møte den 14.09.2016. 


15.6.16 31/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 


     


15.6.16 32/16 Eventuelt (ingen vedtak)      


        


14.9.16 33/16 Henvendelse til 
kontrollutvalget 


Saken utsettes og flyttes til neste 
kontrollutvalgsmøte den 4. november. 


  Det er planlagt et 
formøte mellom 
kontrollutvalgslederne 
den 26. september. 


  


14.9.16 34/16 Uavhengighetserklæring fra 
oppdragsansvarlig revisor 
for regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon 


Oppdragsansvarlig revisors 
egenvurderinger tas til orientering. 


     
 


14.9.16 35/16 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 


Saken tas til orientering.      


14.9.16 36/16 Plan for forvaltningsrevisjon 
2017-2020 


Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 
2017-2020 vedtas og oversendes 
kommunestyret med følgende innstilling: 
1. Plan for forvaltningsrevisjon 2017-


2020 vedtas. 
2. Kontrollutvalget delegeres myndighet 


til å foreta endringer i planen. 


Kommunestyret    


14.9.16 37/16 Overordnet analyse og plan 
for selskapskontroll 2017-
2020 – utkast 


Utvalgets innspill innarbeides i planen, 
som legges frem for vedtak i neste møte. 


     


14.9.16 38/16 Budsjett for kontroll- og 
tilsynsvirksomheten 2017 


1. Følgende forslag til budsjettet for 
kontroll- og tilsynsordningen for 


Kommunen     







Møte Sak 
nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


Nannestad kommune vedtas, med 
forbehold om 
representantskapsbehandling i 
Romerike Revisjon IKS og ROKUS IKS, 
og oversendes kommunen som 
kontrollutvalgets forslag til ordningen 
for 2017. 


(tabell er ikke tatt inn her) 
2. Forslaget følger formannskapets 


innstilling til kommunestyret 
vedrørende budsjettet for Nannestad 
kommune 2017. 


14.9.16 39/16 Høringsuttalelse til ny 
kommunelov 


Kontrollutvalget ønsker ikke å avgi en 
høringsuttalelse til ny kommunelov. 


     


14.9.16 40/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 


     


14.9.16 41/16 Eventuelt (ingen vedtak)   Med bakgrunn i 
kontrollutvalgets plan 
for 
forvaltningsrevisjon 
2017-2020 vil 
kontrollutvalget 
innkalle rådmannen 
og virksomhetsleder 
skole for å be om en 
generell orientering 
om hvordan 
Nannestad kommune 
forebygger og 
behandler 


  







Møte Sak 
nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


mobbesaker i 
skolesektoren. 
Kontrollutvalget 
ønsker at 
orienteringen 
eksemplifiseres med 
noen dagsaktuelle 
saker. 


        


2.11.16 42/16       


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        
 







