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MØTEINNKALLING   
 

Nittedal kontrollutvalg 
 
Dato: 26.11.2015 kl. 18:00  
Sted: Rådhuset, møterom Slåttemyra  
Arkivsak: 15/00015  
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 

26/2015 15/00134-1 
Presentasjon av nye medlemmer og 
sekretariatet 

18:00 

27/2015 15/00134-2 Erfaringsoverføring fra forrige kontrollutvalg 18:15 

28/2015 15/00134-3 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver 18:45 

29/2015 15/00134-4 Rutiner for innkalling og protokoll 19:30 

30/2015 15/00134-5 Møteplan for 2016 19:40 

31/2015 15/00134-6 Eventuelt 19:50 

32/2015 15/00142-1 Revisjonsundersøkelse om Viltnemda i Nittedal 20:00 

33/2015 15/00220-1 Bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 20:15 

 
Tidsangivelse for sakene er tentativ, og rekkefølgen av behandlingen kan endres. 
Kontrollutvalgets møter avvikles for åpne dører, i tråd med kommunelovens § 31. 
 
 
Lørenskog, 19.11.2015 
 
John Ivar Rygge 
Kontrollutvalgsleder                                        
                                                                       Øystein Hagen 
                                                                       Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 

mailto:oyshag@lorenskog.kommune.no


2 

Saker til behandling 

26/2015 Presentasjon av nye medlemmer og sekretariatet 

Arkivsak-dok. 15/00134-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 26.11.2015 26/2015 

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

Vedlegg: 

 Saksprotokoll fra kommunestyremøte 26.11.2015, sak 2/15 - Valg av ordfører, 
varaordfører, formannskap, hovedutvalgene, kontrollutvalg, administrasjonsutvalg 
og KS fylkesmøte Akershus krets.

Saksframstilling: 
Kommunestyret valgte nytt kontrollutvalg i møte den 26. oktober 2015, sak 2/15. 

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

Tilbake til sakslisten 
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27/2015 Erfaringsoverføring fra forrige kontrollutvalg 

Arkivsak-dok. 15/00134-2 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 26.11.2015 27/2015 

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

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

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

Tilbake til sakslisten 
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28/2015 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver 

Arkivsak-dok. 15/00134-3 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 26.11.2015 28/2015 

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

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

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

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

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

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

Tilbake til sakslisten 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/rapporter/2011/krd_kontrollutvalgsboken_bokmaal_elektronisk_april11_mbokmerker.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/rapporter/2011/krd_kontrollutvalgsboken_bokmaal_elektronisk_april11_mbokmerker.pdf
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29/2015 Rutiner for innkalling og protokoll 
 
Arkivsak-dok. 15/00134-4 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 26.11.2015 29/2015 

 
 

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

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

Tilbake til sakslisten 
 
  

http://www.rokus.no/
http://www.rokus.no/nittedal.html
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30/2015 Møteplan for 2016 
 
Arkivsak-dok. 15/00134-5 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 26.11.2015 30/2015 

 
 

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

 Torsdag 21. januar 

 Torsdag 25. februar 

 Torsdag 7. april 

 Torsdag 12. mai 

 Torsdag 16. juni 

 Torsdag 22. september 

 Torsdag 17. november 

 Torsdag 15. desember 
2. Kontrollutvalget starter sine møter kl. ….., og møtene holdes på Nittedal rådhus. 
 
 
  

Saksframstilling: 
I forslag til møteplan for 2016 er det foreslått 8 møter. Det er ett møte mer enn det 
som var planlagt i 2015. 
 
Kontrollutvalget har i den perioden som nå er avsluttet startet sine møter både kl. 
16:00 og 18:00, og møtene har vært holdt på Nittedal rådhus. 

 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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31/2015 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 15/00134-6 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 26.11.2015 31/2015 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 
 
 
 

Saksframstilling: 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilbake til sakslisten  
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32/2015 Revisjonsundersøkelse om Viltnemda i Nittedal 

Arkivsak-dok. 15/00142-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 26.11.2015 32/2015 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget utsetter saken.  

Vedlegg: 
1. Kontrollutvalgssak 13/2015 med vedlegg
2. Prosjektplan – sak om Viltnemda i Nittedal
3. Kommunestyre sak 123/15 – valg av styrer, råd og utvalg

Saksframstilling: 
For bakgrunnen for saken vises det til vedlegg 1 - kontrollutvalgssak 13/2015. 

I kontrollutvalgsmøte den 10.9.15, sak 25/2015, så ble det i forbindelse med tidligere 
vedtak i sak 13/2015 fattet følgende vedtak:  

1. Kontrollutvalget ber revisjonen om å legge frem en prosjektplan for en

undersøkelse med sikte på å avklare:

1) Forholdet mellom viltnemda og sekretariatet for viltnemda, og sekretariatets

instruks.

2) Forståelsen av habilitetsreglene sett i lys av viltnemdas ansvar og oppgaver

3) Hvem som kan velges til viltnemda

2. Kontrollutvalget ber om at prosjektplanen legges frem i neste kontrollutvalgsmøte
den 19. november 2015.

Romerike Revisjon IKS legger frem prosjektplan for en undersøkelsen i denne saken 
(vedlegg 2). Revisjonen legger følgende problemstillinger til grunn for å besvare 
kontrollutvalgets bestilling: 

1. Hvordan er ansvarsdelingen mellom viltnemda og sekretariatet, og hvilke rutiner
gjelder for samhandling mellom den?

2. Hvordan skal habilitetsreglene forstås sett i lys av viltnemdas ansvar og
oppgaver?

3. Hvem kan velges til viltnemda?
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Revisjonen legger opp til en fremdriftsplan som tilsier at rapporten blir behandlet på 
kontrollutvalgsmøtet 25.2.2016. Ut fra planen antar revisjonen et tidsforbruk på ca. 
150 timer til prosjektet.     
 
I kommunestyremøte den 16.11.2015, sak 123/15 - valg av styrer, råd og utvalg, ble 
det fremlagt en sak om å legge ned Viltnemda og delegere oppgavene til rådmannen 
og kommunestyret (vedlegg 3). Kommunestyret besluttet å utsette denne saken til 
sitt neste møte i påvente av en nærmere redegjørelse fra rådmannen om Viltnemdas 
omfang, oppgaver og aktivitet i dag, samt hva det vil koste og videreføre oppgavene 
under Regionskontor landbruk (RKL). Kommunestyret vil også se på kontrollutvalgets 
behandling i denne saken. Da Viltnemdas eksistens foreløpig er uavklart innstiller 
sekretariatet på å utsette denne saken i påvente av en avklaring.   
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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33/2015 Bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Arkivsak-dok. 15/00220-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 26.11.2015 33/2015 

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

Vedlegg: 
1. Plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2016
2. Kontrollutvalgssak 26/2014 – Revidering av plan for forvaltningsrevisjon
3. Pågående og prioriterte forvaltningsrevisjonsprosjekter for alle kommunene på 

Romerike

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 2012 – 2016 (vedlegg 1) så ble det i 
kontrollutvalgssak 26/2014 gjort en revidering av plan for forvaltningsrevisjon 
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(vedlegg 2) hvor kontrollutvalget vedtok følgende prioriteringer av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2014 – 2016: 
 
1. Beredskap (klimaperspektiv)  
2. Internkontroll (Har Nittedal tilfredsstillende rutiner for avviksrapportering og følges 

rapportene opp?)  
3. Rus og psykiatri  
 
Kontrollutvalget er gitt fullmakt til å gjøre endringer i planen ved behov, slik at også 
andre områder enn det som er prioritert kan velges. I den forbindelse har 
sekretariatet lagt ved en oversikt over pågående og prioriterte 
forvaltningsrevisjonsprosjekter for alle kommunene på Romerike (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. Kontrollutvalget kan bestille et diskusjonsnotat fra 
revisjonen med forslag til mulig viklinger og problemstillinger til valgt tema(er).  
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
 





KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE 


 


 


 


Sak nr. Sak Møtedato 


13/2015 Sak om Viltnemda i Nittedal kommune. 18.6.15 
 


Saksbehandler 


 Øystein Hagen 


 


Saksdokumenter 


1. Revisjonsnotat – oppfølging av vedtak-viltnemda, datert 26.2.2015 


2. Avtale mellom Nittedal kommune og Regionskontor landbruk (RKL) om 


viltforvaltningsoppgaver, med vedlegg om rutiner Nittedal kommune-RKL 


3. Skriftlig henvendelse fra leder for viltnemda, datert 19.4.2015 


4. Revisjonsnotat – oppfølging av vedtak-viltnemda, datert 18. juni 2015 


5. Protokoller fra viltnemdas møter for inneværende 


kommunestyreperiode (sendt medlemmene tidligere) 


 


Saksopplysninger 


Bakgrunnen for denne saken startet med at kontrollutvalget bestilte en 


gjennomgang fra revisjonen den 27.11.14, sak 33/2014, av rådmannens 


oppfølging av kommunestyrets sak 50/14, punkt nr. 9. 


 


Revisjonsnotatet (vedlegg 1) ble lagt frem for behandling i kontrollutvalget den 


26.2.15, sak 1/2015. Her ba blant annet kontrollutvalget om å få se alle avtaler 


og budsjett som foreligger mellom kommunen og Regionskontoret landbruk 


vedrørende sekretærfunksjonen. Dette ble fremlagt for kontrollutvalget den 


7.5.15, sak 9/2015 (vedlegg 2). I denne saken fikk også kontrollutvalget en 


orientering fra utvalgsleder om status vedrørende viltnemda i Nittedal. I tillegg 


mottok kontrollutvalget en skriftlig henvendelse fra leder for viltnemda i 


Nittedal, datert 19.4.15 (vedlegg 3). Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i 


denne saken: 


Kontrollutvalget ber kontrollutvalgssekretariatet, ved daglig leder Mona 


Moengen, og Romerike Revisjon IKS gjennomføre en gjennomgang av de 


fattede vedtak i kommunestyret i inneværende kommunestyreperiode 







KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE 


 


 


vedrørende Viltnemda i Nittedal og rådmannens oppfølging av vedtakene. Vi 


ber samtidig om at viltnemdas forhold til sekretæren, og sekretærens instruks 


avklares. Saken fremmes på kontrollutvalgsmøte den 18.6.2015. 


Alle saker som er behandlet i kommunestyret vedrørende viltnemda i Nittedal 


kommune er nå gjennomgått av Romerike Revisjon IKS. Det legges frem et 


notat vedrørende revisjonens gjennomgang i denne saken (vedlegg 4). 


 


Når det gjelder kontrollutvalgets spørsmål om viltnemdas forhold til 


sekretariatet, og sekretariatets instruks, så vises det til Avtale mellom Nittedal 


kommune og Regionskontor landbruk (RKL) om viltforvaltningsoppgaver, med 


vedlegg om rutiner Nittedal kommune-RKL (vedlegg 2). I tillegg vises det til 


skriftlig henvendelsen fra viltnemdas leder (vedlegg 3).    


 


Kontrollutvalget har i tillegg bedt om å få fremlagt alle protokoller fra 


viltnemdas møter for inneværende kommunestyreperiode (vedlegg 5).  


 


I løpet av denne sakens gang har det blitt stilt spørsmål i utvalget hva angår 


habilitetsreglene og etterlevelse av disse.   


 


Forslag til vedtak 


Kontrollutvalget ber revisjonen om å utføre en undersøkelse med sikte på å 


avklare:  


1. Viltnemdas forhold til sekretariatet for viltnemda, og sekretariatets 


instruks. 


2. Forståelsen av habilitetsreglene sett i lys av viltnemdas ansvar og 


oppgaver.       


 


 


Kontrollutvalgets behandling 
 


 


 







KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE 


 


 


 


 


Kontrollutvalgets vedtak 


 
 
 
 


Sign. Utskrift 
  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







NOTAT TIL KU 


1 


Til: Kontrollutvalget i Nittedal kommune 


Saksbeh: Ragnhild Grøndahl Faller 


Kopi: 


Møtedato: 26.2.2015 


Oppfølging av vedtak – viltnemnda 


1 Innledning 


Kontrollutvalget i Nittedal kommune ba i møte 27.11.2014 revisjonen om en gjennomgang av 


rådmannens oppfølging av kommunestyrets sak 50/14, punkt 9. Punkt 9 lyder som følger: 


«Rådmannen bes med bakgrunn i tidligere vedtak legge fram sak om permanent oppnevning 


av rovviltlag. Rådmannen bes legge fram sak om mål og retningslinjer for 


hjorteviltforvaltningen for kommunestyret, etter innstilling fra viltnemnda.»  


2 Bakgrunn 


Organiseringen av viltforvaltningen i Nittedal kommune ble tatt opp til vurdering av 


kommunestyret i møte 24.2.2014. Rådmannen hadde innstilt på å legge ned viltnemnda, og 


delegere dens myndighet og oppgaver til administrasjonen ved Regionkontor landbruk. Et 


enstemmig kommunestyre vedtok at viltnemnda i Nittedal skulle videreføres og tildeles det 


løpende ansvaret for en rekke viltforvaltningsoppgaver på vegne av kommunestyret, deriblant 


drift av rovviltlag og oppgaver knyttet til kommunens viltforvaltning.  


3 Undersøkelsesopplegg 


Følgende problemstillinger er lagt til grunn i undersøkelsen: 


Hvordan har rådmannen i Nittedal fulgt opp kommunestyrets vedtak? Har rådmannen lagt 


fram sakene for kommunestyret? Hva er eventuelt årsakene til at rådmannen ennå ikke har 


lagt fram sakene for kommunestyret?   


Revisjonen har hentet inn relevant informasjon fra kommuneadministrasjonen i Nittedal. Det 


inkluderer saksdokumenter fra kommunestyret og protokoll fra viltnemnda, og 


kommuneadministrasjonens planlagte saksframlegg til kommunestyret. Revisjonen har etter 


rådføring med rådmannen i Nittedal vært i kontakt med miljøvernrådgiver Guro Haug og 


kommunalsjef for sektor miljø og samfunnsutvikling Kristin Hurthi.  


Vedlegg 1 til sak 13/2015
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4 Rådmannens oppfølging  


Under følger en gjennomgang av rådmannens oppfølging av kommunestyrets sak 50/14, 


punkt 9. Sak om oppnevning av rovviltlag og sak om hjorteviltforvaltningen behandles her 


hver for seg. Begge saker ble behandlet i viltnemndas møte 13.5.2014. 


4.1 Oppnevning av rovviltlag 


Rådmannen vil legge fram sak om permanent oppnevning av rovviltlag for 


kommunestyremøtet i Nittedal 23.2.2015. Saken om oppnevning av permanent rovviltlag ble 


behandlet i viltnemnda 13.5.2014. Vedtaket var som følger:  


«Viltnemnda oppnevnte enstemmig rovviltjaktlag i Nittedal. Rovviltjaktlagets medlemmer er 


unntatt offentlighet av personvernhensyn med hjemmel i lov om rett til innsyn i dokument i 


offentleg verksemd (offentleglova) § 25.»  


Viltnemnda har ifølge kommunalsjefen ikke anledning til selv å oppnevne permanent 


rovviltjaktlag. Det skal gjøres av kommunestyret.  


Revisjonen får opplyst at rådmannen i Nittedal gjentatte ganger har etterspurt sak om 


oppnevning av permanent rovviltlag fra kommunalsjef for sektor miljø og samfunnsutvikling. 


Ved en inkurie fra kommunalsjefens side ble ikke saken behandlet og lagt fram for 


kommunestyret innen rimelig tid etter maimøtet i viltnemnda 2014. Noe av forsinkelsen 


skyldes også en misforståelse mellom rådmannskontoret ved kommunalsjef og Regionkontor 


landbruk. Regionkontor landbruk er et vertskommunesamarbeid mellom kommunene 


Lørenskog, Nittedal, Oslo, Rælingen og Skedsmo, og holder til på Lillestrøm. Regionkontor 


landbruk er kommunens lokale landbrukskontor og fungerer som et kompetansesenter for 


jord- og skogbruk med tilgrensende fagområder. Det har sekretærfunksjon for viltnemnda i 


Nittedal. Revisjonen får opplyst at misforståelsen tas med i et pågående arbeidet for å få på 


plass rutiner for samarbeidet mellom kommuneadministrasjonen og regionkontoret. 


Administrasjonen har etter nyttår tatt grep og skal legge fram sak om oppnevning av 


permanent rovviltlag for kommunestyret 23.2.2015. Rådmannens innstilling bygger på 


viltnemndas innstilling om at lederfunksjonen i rovviltjaktlaget deles i to, mellom en 


skadefellingsleder og en jaktleder. Todeling av lederfunksjonen i rovviltjaktlag er et uttrykt 


ønske fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Sakspapirene til sak 20/15 er tilgjengelige på 


Nittedal kommunes hjemmesider.   


4.2 Forvaltning av hjortevilt 


Rådmannen har ikke lagt fram sak om mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen etter 


innstillingen fra viltnemnda for kommunestyret. Saken er per 12. februar 2015 fortsatt under 


arbeid. Revisjonen får opplyst at saken ventes å bli ferdig behandlet vinter/vår 2015.  
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Det er Regionkontor landbruk som utfører utredningsarbeidet om mål og retningslinjer for 


hjorteviltforvaltning for Nittedal. I april 2014 avholdt viltnemnda et allmannamøte hvor mål 


og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen ble diskutert. Innspill derfra ble tatt med i det 


foreløpige utredningsarbeidet, som ble diskutert på viltnemndas møte 13.5.2014. Innen møtet 


i mai 2014 var «det gjort et stort arbeid med et forslag til en overordnet plan for 


viltforvaltningen i Nittedal» (møteprotokoll, Nittedal viltnemnd 13.5.2014, side 1).  


Revisjonen får opplyst at grunnen til at saken om hjorteviltforvaltning ikke er fullført og lagt 


fram for kommunestyret ennå er en kombinasjon av begrensede midler i budsjettet og en stor 


mengde viltforvaltningssaker i Nittedal i 2014. Nittedal kommune har et gitt et bestemt antall 


timer for utføring av utrednings- og saksbehandlingsarbeid ved Regionkontor landbruk. I 


tillegg kjøper Nittedal et ekstra antall timer for viltforvaltning av kontoret. 


Regionkontor landbruk informerte i 2014 kommuneadministrasjonen om at arbeidet med å 


utarbeide mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltning i Nittedal måtte utsettes til 2015, 


ettersom Nittedals timeandel for 2014 alt var brukt på klagesaker knyttet til viltnemnda og 


habiliteten til enkeltpersoner i viltforvaltningen i Nittedal. Revisjonen får opplyst at 


Regionkontor landbruk regner med at hjorteviltsaken er klar til aprilmøtet til kommunestyret. 


Den skal da ha blitt behandlet i viltnemda først, slik at saken rådmannen legger fram er etter 


innstilling fra nemnda.  


5 Revisjonens vurdering 


Revisjonen konstaterer at det er fastsatt tidspunkter for saksframlegg til kommunestyret i 


begge sakene. Rådmannen skal legge fram sak om oppnevning av permanent rovviltlag i 


kommunestyret 23.2.2015, og sak om mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltning er 


berammet vinter/vår 2015, høyst sannsynlig i kommunestyrets møte i april.  


Årsakene til manglende framdrift i er forskjellig i de to sakene, men kommunens samhandling 


med Regionkontor landbruk er sentralt i begge sakene. Når det gjelder sak om oppnevning av 


permanent rovviltlag er deler av grunnen til forsinkelsen en misforståelse mellom 


kommuneadministrasjonen og kontoret. Når det gjelder saken om forvaltning av hjortevilt er 


det regionkontoret som står for utredning av saken, og arbeidet ble satt på vent fordi Nittedal 


kommunes timeandel alt var brukt opp på andre saker knyttet til viltforvaltningen.  


Regionkontor landbruk utgjør et viktig ledd i viltforvaltningen i Nittedal. Det er derfor viktig 


at ansvars- og kommunikasjonslinjene mellom kommuneadministrasjonen og regionkontoret 


er tydelige. Revisjonen vurderer det som positivt at kommuneadministrasjonen i Nittedal og 


Regionkontor landbruk er i gang med et arbeid for å utvikle gode rutiner for samarbeid.  







Avtale mellom  


Nittedal kommune  


og  


Regionkontor landbruk (RKL) 


om viltforvaltningsoppgaver 
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Avtalens formål 


Viltnemndas mandat ble vedtatt av kommunestyret i sak 50/14 og følger vedlagt 


denne avtalen. Nitttedal kommune kjøper sekretariatsfunksjonen til viltnemnda av 


RKL. I tillegg kommer oppgaver knyttet til håndtering av fallvilt og det kommunale 


rovviltjaktlaget. Oppgaver utover dette avtales spesielt og i tråd med 


rutinebeskrivelsen.  


Oppgavene i denne avtalen kommer i tillegg til RKL-avtalen Nittedal har med 


Skedsmo som vertskommune innen landbruksforvaltning. 


RKLs oppgaver 


 RKL har sekretærfunksjonen for viltnemnda.


 RKL har ikke sekretærfunksjon for fallviltgruppa og det kommunale


rovviltjaktlaget. Fallviltgruppa er uavhengig av viltnemndssekretær og fører


sine referater selv og sender viltnemndssekretær rapporter og resultat av


fallviltoppdrag.


 Viltnemndsekretæren koordinerer arbeidet mellom viltnemnda og


fallviltgruppa.


 Viltnemndsekretæren koordinerer arbeidet mellom viltnemnda og kommunalt


rovviltjaktlag.


 Viltnemndssekretæren har det praktiske ansvaret for gjennomføring av


jegerprøven jfr. forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, FOR -2002-03-


22-313.


 Skjema for godtgjørelser til viltnemnda og fallviltgruppa følger Nittedals


regulativ. Viltnemndsekretæren kontrollerer alle skjema for utbetaling av


godtgjørelse før de oversendes kommunen ved miljøvernrådgiver i tråd med


rutinebeskrivelsen.


 Arkiveringsansvaret følger den ordinære RKL-avtalen hvor RKL er egen


arkivenhet. For møter i nemnda, vil innkalling, saksdokumenter og vedtak


overføres til kommunen v/miljøvernrådgiver straks dette er klart i tråd med


rutinebeskrivelsen.


 Viltnemndsekretæren innkaller til koordineringsmøte med leder for


fallviltgruppa, skadefellingsleder for rovviltjaktlaget, viltnemndssekretær og


miljøvernrådgiver minimum 1 gang årlig.


Nittedal kommunes oppgaver 


 Nittedal kommune oversender innkommet post og saker som viltnemnda skal


behandle (høringsuttalelser med mer) fortløpende til RKLs postmottak i tråd


med rutinebeskrivelsen.


 Godkjenner saker til politisk behandling.


 Nittedal kommune er oppdragsansvarlig for fallviltgruppa og kommunalt


rovviltjaktlag.







 Nittedal kommune sørger for annonsering av møter i viltnemnda og publisering


av tilhørende protokoller.


 Nittedal kommune utarbeider budsjett for viltnemnda, fallviltgruppa og det


kommunale rovviltjaktlaget, og informerer RKL om vedtatt budsjett i tråd med


rutinebeskrivelsen.


 Nittedal kommune kaller inn til årlige evalueringsmøter.


Fakturering 


Viltnemndssekretærens oppgaver er anslått til 10 % stilling (også overtidsrelatert), 


tilsvarende kr. 72.000,- i 2015. Beløpet prisjusteres årlig i tråd med avtale om 


administrativ vertskommunesamarbeid mellom RKL og Nittedal kommune. Kostnader 


som følge av avtalt merarbeid faktureres til fastsatt timepris som utgjør kr 800 pr time 


i 2015. RKL fører timeregistrering for alt arbeidet, denne følger som vedlegg til 


faktura. 


Fakturering for sekretærfunksjon og for forvaltningsoppgaver skjer to ganger årlig, i 


juni og innen utgangen av desember.  


Kostnader for jegerprøve faktureres separat. 


Utgifter knyttet til faglig oppdatering for å ivareta rollen som viltnemndssekretær 


tilligger RKL. 


Varighet 


Avtalen gjelder fra 01.01.2015 og kan sies opp med ett års varsel av begge parter. 


Partene kan ta avtalen opp til reforhandling ved behov. 


Nittedal, den 15.04.15 


Anne-Birgitte Sveri Knut Samseth 


Rådmann Landbrukssjef 


Vedlegg 


- Viltnemndas mandat gitt av kommunestyret  


- Rutiner Nittedal kommune – RKL 


- Rutiner for rovviltjaktlaget (utformes i etterkant av kommunestyrevedtak 27.04.15). 







Sist revidert dato: 15.04.15 


Rutiner Nittedal kommune – RKL 


Rutinene er et vedlegg til avtalen mellom Nittedal kommune og Regionkontor 


landbruk (RKL) om viltforvaltningsoppgaver. Her fastsettes rutiner for  


 dokumenthåndtering generelt


 saker til politisk behandling


 frister for fakturering og utbetaling av godtgjøring


 hvem som er ansvarlig for hvilken del av saksbehandlingsprosessen


Møteplan 


 RKL legger frem forslag til møteplan for viltnemnda årlig. Møteplanen må ta


hensyn til frister i lovverket, være innenfor rammene i vedtatt budsjett, m.v.


Håndtering av dokumenter til politisk behandling i viltnemnd, hovedutvalg, 


formannskap eller kommunestyre 


 Saker til politisk behandling skal godkjennes av kommunalsjef for miljø og


samfunnsutvikling og rådmann før de sendes ut til aktuelt politisk utvalg.


 RKL utarbeider forslag til saksfremlegg og sender forslag til saksfremlegg med


tilhørende vedlegg til Nittedal kommune v/miljøvernrådgiver. Saken skal være


ferdig utredet når den oversendes kommunen.


 Miljøvernrådgiver legger forslag til saksfremlegg inn i kommunens elektroniske


arkivsystem og sender den til godkjenning til kommunalsjef miljø og


samfunnsutvikling og rådmannen.


 RKL sender godkjente saker til viltnemnda.


 RKL sender protokoll fra viltnemndsmøtene til kommunen ved


miljøvernrådgiver. Miljøvernrådgiver fører protokollene inn i kommunens


elektroniske arkivsystem og protokollene legges ut på internett fortløpende i


etterkant av møtene.


 RKL sender melding om vedtaket i det politiske organet til søker.


Håndtering av dokumenter som skal behandles av RKL 


 Høringsbrev, søknader om fellingskvoter, krav om rapportering av statistikk,


m.v. som mottas av Nittedal kommune arkiveres og sendes til RKL fortløpende


av miljøvernrådgiver. Oversendelsen til RKL registreres på samme


saksnummer som innkommet henvendelse i kommunens elektroniske


arkivsystem.
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 Politiske vedtak som skal følges opp av RKL oversendes til RKL fortløpende


av kommunalsjef for miljø og samfunnsutvikling. Oversendelsen til RKL


registreres på samme saksnummer som innkommet henvendelse i


kommunens elektroniske arkivsystem.


Utgifter til sekretærfunksjon, kurs m.v. 


 RKL rapporterer viltnemndssekretærens tidsforbruk og oversikt over hvilke


saker det er arbeidet med en gang i halvåret og gjennom møteprotokoller til


kommunalsjef for miljø og samfunnsutvikling. Uforutsett forhold rapporteres


umiddelbart.


 Kostnadsdekningen av fagdag for jaktrettighetshavere, jaktledere,


valdansvarlige, viltnemnda, fallviltgruppa og det kommunale rovviltjaktlaget


dekkes innenfor vedtatt budsjett. Fakturaer sendes miljøvernrådgiver og


utbetales av Nittedal kommune.


 Kursutgifter for viltnemnda, fallviltgruppa og rovviltjaktlaget dekkes innenfor


vedtatt budsjett. Fakturaer sendes miljøvernrådgiver og utbetales av Nittedal


kommune.


Oppgaver utover avtalen 


 Ved ekstraordinære forhold som for eksempel flere møter enn vedtatt


møteplan, ekstraordinære utredninger, e.l., skal kommunalsjefen eller


stedfortreder underrettes og godkjenne dette i forkant. Oppgaver utover


avtalen avklares skriftlig. Oppgavens innhold, kostnad og tidsforbruk og skal


spesifiseres. Dokumentene registreres i kommunens elektroniske arkivsystem.


Budsjett 


 Nittedal kommune utarbeider budsjett for viltnemndssekretær, viltnemnda,


fallviltgruppa og det kommunale rovviltjaktlaget. Budsjettene skal vise


møtegodtgjørelse, saksbehandling, godtgjøring til fallviltgruppa, annen


godtgjøring, uforutsette oppgaver, m.v.


 Nittedal kommune informerer RKL om vedtatt budsjett og regnskap i


forbindelse med tertialrapportering.


 RKL informerer viltnemnda om regnskapstall sett i forhold til budsjett for


virksomheten 2 ganger årlig.


Fakturering og utbetaling av godgjøring 


 RKL sender godtgjøringsskjema for møter i viltnemnda og fallviltgruppa, samt


beregningsskjema for fallviltgruppa til kommunen ved miljøvernrådgiver innen


20. mai og 1. desember hvert år.







 RKL sender oversikt over medlemmene i rovviltgruppa til lønningskontoret


innen 1. desember hvert år. Navn på medlemmene er unntatt offentlighet.


 RKL sender oversikt over fellingsresultater til kommunen ved


miljøvernrådgiver innen 19. januar hvert år. Kommunen sender faktura til


valdansvarlig og inntektsfører beløpet i kommunens regnskap.


 RKL melder om salg av kjøtt fra påkjørt vilt fortløpende til kommunen ved


miljøvernrådgiver. Kommunen sender faktura til kjøper og inntektsfører


beløpet i kommunens regnskap.


Kontaktpersoner i Nittedal kommune 


Ansvarlig: kommunalsjef for miljø og samfunnsutvikling Kristin Hurthi eller 


stedfortreder. 


 Personal: personalsjef Anne Kirsti Sletteng-Fagerli


 Juridiske spørsmål: kommuneadvokat Bjørn Stokvold


 Økonomi: kommunalsjef Kristin Hurthi og miljøvernrådgiver Guro Haug


 Administrasjon (generell hjelp med saker, oversendelser m.m.):


miljøvernrådgiver Guro Haug.
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Til: Kontrollutvalget i Nittedal kommune 


Saksbeh: Øyvind Nordbrønd Grøndahl 


Kopi: 


Møtedato: 18. juni 2015


Oppfølging av vedtak – viltnemnda 


Bakgrunn 


Kontrollutvalget i Nittedal kommune ba i møte 27.11.2014 revisjonen om en gjennomgang av 


rådmannens oppfølging av kommunestyrets sak 50/14, punkt 9. Punkt 9 lyder som følger: 


«Rådmannen bes med bakgrunn i tidligere vedtak legge fram sak om permanent oppnevning 


av rovviltlag. Rådmannen bes legge fram sak om mål og retningslinjer for 


hjorteviltforvaltningen for kommunestyret, etter innstilling fra viltnemnda.»  


Revisjonens notat ble behandlet av kontrollutvalget i møte 26.2.2015. Revisjonen konstaterte 


at det var fastsatt tidspunkter for saksframlegg til kommunestyret i begge sakene. Det ble pekt 


på at rådmannen skulle legge fram sak om oppnevning av permanent rovviltlag for 


kommunestyret 23.2.2015, og at sak om mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltning var 


berammet til vinter/vår 2015, høyst sannsynlig til kommunestyrets møte i april.  


I møte i kontrollutvalget 7.5.2015 ble kontrollutvalgets sekretariat og revisjonen bedt om å 


gjennomføre en gjennomgang av de fattede vedtak i kommunestyret i inneværende 


kommunestyreperiode vedrørende viltnemnda i Nittedal og rådmannens oppfølging av 


vedtakene. Dette notatet gir en kronologisk oversikt over kommunestyrets vedtak.  


Kommunestyrets vedtak 


1. Kommunestyrets møte 24.06.13: Etter forslag fra rådmannen vedtar kommunestyret at


det opprettes et midlertidig rovviltlag i Nittedal kommune. Ny sak om etablering av


rovviltlag i kommunen legges frem når nødvendige utredninger foreligger.


2. Kommunestyrets møte 16.12.13: Kommunestyret vedtar at viltnemnda skal


videreføres. Kommunestyret ber om at det legges frem sak for kommunestyret senest i


februar 2014 om fremtidig organisering av viltforvaltningen. Arbeidet med


bestandsplanlegging avventes inntil behandling i kommunestyret.
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3. Kommunestyrets møte 24.02.14: Rådmannen foreslår i sitt saksframlegg å legge ned


viltnemnda. Nemndas myndighet og oppgaver, sammen med ansvaret for drift av


fallviltgruppe, foreslås delegert til administrasjonen i Nittedal kommune ved


Regionkontor landbruk. Kommunestyret vedtar at viltnemnda skal videreføres og ber


rådmannen legge frem sak om permanent oppnevning av rovviltlag og bestandsplaner


for kommunestyret, etter innstilling fra viltnemnda.


4. Kommunestyrets møte 28.04.14: Kommunestyret vedtar noen endringer i


forvaltningsoppgavene viltnemnda ble tildelt ansvaret for på vegne av kommunestyret


i møte 24.02.14. Rådmannen bes med bakgrunn i tidligere vedtak legge fram sak om


permanent oppnevning av rovviltlag. Rådmannen bes i tillegg legge fram sak om mål


og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen, etter innstilling fra viltnemnda.


5. Kommunestyrets møte 23.02.15: Rådmannens forslag til oppnevning av permanent


rovviltlag i Nittedal kommune blir enstemmig vedtatt.


6. Kommunestyrets møte 27.04.15: Kommunestyret vedtar enstemmig at overordnet


forvaltningsplan for hjortevilt i Nittedal kommune sendes ut på høring, i samsvar med


rådmannens innstilling og viltnemndas forslag.


Revisjonens konklusjon 


Gjennomgangen av kommunestyrets vedtak gir ikke grunnlag for andre konklusjoner og 


vurderinger enn det som framkom i revisjonens notat til kontrollutvalgets møte 26.2.2015. 


Sak om både oppnevning av rovviltlag og mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen har 


vært lagt frem for kommunestyret i samsvar med den framdriftsplan som beskrives i notatet.  
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SAKSDOKUMENT 
 
Arkivsaknr.: 15/05538-1 
Arkivkode: 0 
Saksbehandler Øystein Østraat 
 
 
Saksgang Møtedato 


Kommunestyret 2015-2019 16.11.2015 
 


   
 


VALG AV STYRER, RÅD OG UTVALG 
 
 


SAMMENDRAG: 
I kommunestyremøtet 26.10. ble det valgt formannskap, ordfører, varaordfører, 
medlemmer til hovedutvalgene, kontrollutvalget, administrasjonsutvalget, eldrerådet, 
rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og representanter til KS fylkesmøte 
Akershus. Medlemmer til gjenståendende styrer, råd og utvalg skal nå velges. 
Representanter til noen styrer og utvalg vil bli valgt ved en senere anledning, dette er 
medlemmer til dyrevernsnemnda, styret i Nittedal eiendom KF og forliksrådet 
 
Rådmannen foreslår å legge ned viltnemnda og byggeskikkprisutvalget.  
 


RÅDMANNENS INNSTILLING: 
1. Valg av medlemmer og representanter: 
 
Valg av medlemmer og varamedlemmer til Representantskapet for Nedre 
Romerike avløpsselskap (NRA) IKS (2 medlemmer) 
Medlem:…………………………… 
Medlem:…………………………… 
Varamedlem:……………………… 
Varamedlem:……………………… 
 
Valg av medlemmer og varamedlemmer til Representantskapet for Nedre 
Romerike vannverk (NRV) IKS (2 medlemmer) 
Medlem:…………………………… 
Medlem:…………………………… 
Varamedlem:……………………… 
Varamedlem:……………………… 
 
Valg av medlemmer og varamedlemmer til Representantskapet for Nedre 
Romerike Brann og redningsvesen (NRBR) IKS (2 medlemmer) 
Medlem:…………………………… 
Medlem:…………………………… 
Varamedlem:……………………… 
Varamedlem:……………………… 
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Valg av medlemmer og varamedlemmer til Representantskapet for Romerike 
kontrollutvalgssekretariat (Rokus) IKS (2 medlemmer) 
Medlem:…………………………… 
Medlem:…………………………… 
Varamedlem:……………………… 
Varamedlem:……………………… 
 
Valg av medlemmer og varamedlemmer til Representantskapet for Romerike 
avfallsforedling (Roaf) IKS (2 medlemmer) 
Medlem:…………………………… 
Medlem:…………………………… 
Varamedlem:……………………… 
Varamedlem:……………………… 
 
Valg av medlemmer og varamedlemmer til Representantskapet for Romerike 
krisesenter IKS (1 medlem) 
Medlem:…………………………… 
Varamedlem:……………………… 
 
Valg av medlemmer og varamedlemmer til Representantskapet for Romerike 
Revisjon IKS (1 medlem) 
Medlem:…………………………… 
Varamedlem:……………………… 
 
Valg av representant og vararepresentant til generalforsamlingen i 
Norasondegruppen AS (en representant) 
Representant:…………………………… 
Vararepresentant::……………………… 
 
Valg av medlem og varamedlem til Kirkelig fellesråd (1 medlem) 
Medlem:…………………………… 
Varamedlem:……………………… 
 
Valg av medlem og varamedlem til Heimevernsnemnda (2 medlemmer) 
Medlem:…………………………… 
Medlem:…………………………… 
Varamedlem:……………………… 
Varamedlem:……………………… 
 
 
Valg av representanter og vararepresentanter til årsmøtet i Oslo og Omland 
friluftsråd (3 representanter) 
Representant:…………………………… 
Representant:…………………………… 
Representant:…………………………… 
Vararepresentant::………………………  
Vararepresentant::………………………  
Vararepresentant::……………………… 
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Valg av medlemmer og varamedlemmer til Klagenemnda (fem medlemmer) 
Leder:……………………………… 
Medlem:…………………………… 
Medlem:…………………………… 
Medlem:…………………………… 
Medlem:…………………………… 
Varamedlem:……………………… 
Varamedlem:……………………… 
Varamedlem:……………………... 
 
Valg av medlemmer og varamedlemmer til Klagenemnd for eiendomsskatt (tre 
medlemmer) 
Leder:…………………………… 
Nestleder..……………………… 
Medlem:………………………… 
Varamedlem:……………………… 
Varamedlem:……………………... 
Varamedlem:……………………... 
 
Valg av medlemmer og varamedlemmer til Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt 
(tre medlemmer) 
Leder:…………………………… 
Nestleder..……………………… 
Medlem:………………………… 
Varamedlem:……………………… 
Varamedlem:……………………... 
Varamedlem:……………………... 
 
Valg av representanter til generalforsamlingen Nittedal kulturhus (fire 
representanter) 
Representant:…………………………… 
Representant:…………………………… 
Representant:…………………………… 
Representant:…………………………… 
Vararepresentant::………………………  
Vararepresentant::………………………  
Vararepresentant::………………………  
Vararepresentant::……………………… 
 
Valg av medlemmer til vennskapskommunekomite (3 medlemmer) 
Medlem:…………………………… 
Medlem:…………………………… 
Medlem:…………………………… 
Varamedlem:……………………… 
Varamedlem:……………………… 
Varamedlem:……………………... 
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Valg av medlemmer til Kulturpriskomiteen (4 medlemmer) 
Leder:…………………………….. 
Medlem:…………………………… 
Medlem:…………………………… 
Medlem:…………………………… 
Varamedlem:……………………… 
Varamedlem:……………………… 
Varamedlem:……………………... 
Varamedlem:……………………... 
 
Valg av representant til styringsgruppa for Vannområdet Leira-Nitelva (en 
representant) 
Representant:…………………………… 
Vararepresentant::……………………… 
 
Valg representanter i Samarbeidsutvalg i barnehagene (en representant) 


Bjertnes barnehage 
Representant:…………………………… 
Vararepresentant::……………………… 
 
Mortetjern barnehage 
Representant:…………………………… 
Vararepresentant::……………………… 
 
Nygård barnehage 
Representant:…………………………… 
Vararepresentant::……………………… 
 


Tøyen barnehage 
Representant:…………………………… 
Vararepresentant::……………………… 
 


Åneby barnehage 
Representant:…………………………… 
Vararepresentant::……………………… 
 
Valg av representanter til Samarbeidsutvalg ved skolene (en representant) 


Hagen skole 
Representant:…………………………… 
Vararepresentant::……………………… 
 
Hakadal ungdomsskole 
Representant:…………………………… 
Vararepresentant::……………………… 
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Holumskogen skole 
Representant:…………………………… 
Vararepresentant::……………………… 
 
 
Kirkeby skole 
Representant:…………………………… 
Vararepresentant::……………………… 
 
Li skole 
Representant:…………………………… 
Vararepresentant::……………………… 
     
Nittedal ungdomsskole 
Representant:…………………………… 
Vararepresentant::……………………… 
 
Rotnes skole 
Representant:…………………………… 
Vararepresentant::……………………… 
 
Slattum skole 
Representant:…………………………… 
Vararepresentant::……………………… 
 
Sørli skole 
Representant:…………………………… 
Vararepresentant::……………………… 
 
Ulverud skole 
Representant:…………………………… 
Vararepresentant::……………………… 
 


Valg av barnetalsperson (en representant) 
Representant:…………………………… 
Vararepresentant::……………………… 
 
 
2. Viltnemnda legges ned og oppgavene delegeres til Rådmannen og 
Kommunestyret 
  
 
3. Byggeskikkprisutvalget legges ned 
 
 
  
 
 
 
RÅDMANNEN I NITTEDAL 
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Anne-Birgitte Sveri 
 
Godkjent og ekspedert uten underskrift 
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Vedlegg:  
1. Vedtak - KST-sak 13/14 
2. Saksframlegg - KST-sak 13/14 
3. Notat fra Rådmannen til kontrollutvalget om viltnemnda 
 
 
Andre dokumenter (ikke vedlagt): 
 
Utrykte vedlegg fås ved henvendelse til ordførerens sekretær 
 


SAKSFRAMSTILLING: 
 
 
Bakgrunn for saken: 
I kommunestyremøtet 26.10.15. ble det valgt formannskap, ordfører, varaordfører, 
medlemmer til hovedutvalgene, kontrollutvalget, administrasjonsutvalget, eldrerådet, 
rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og representanter til KS fylkesmøte 
Akershus. Rådmannen legger opp til at representanter og medlemmer til de aller 
fleste gjenstående utvalg, styrer m.m. blir nå valgt. Representanter til noen styrer og 
utvalg vil bli valgt ved en senere anledning, dette er medlemmer til dyrevernnemnda, 
styret i Nittedal eiendom KF og forliksrådet. 
 
Rådmannen foreslår også å gjøre legge ned to utvalg, viltnemnda og 
byggeskikkprisutvalget.  
 
Rådmannens vurderinger 
Valgene av medlemmer og representanter til styrer, utvalg m.m. som er nevnt under 
Rådmannens innstilling gjør at Nittedals forpliktelser etter ulike lover, forskrifter og 
selskapsavtaler er ivaretatt.  
 
Viltnemnda 
I tillegg foreslår rådmannen å legge ned viltnemnda. Rådmannen foreslår at 
myndighet og oppgaver delegeres til administrasjonen. Det er Regionkontor landbruk 
(RKL) som i dag har sekretariatsfunksjonen for viltnemnda. RKL utfører tilsvarende 
oppgaver for andre kommuner. For å sikre god lokalkjennskap skal jaktvaldene 
fungere som høringsinstans. Ansvaret for fallviltgruppa og rovviltjaktlaget delegeres 
til administrasjonen i Nittedal kommune ved Regionkontor Landbruk. 
 
Kommunen har et stort ansvar for offentlige interesser knyttet til hjortevilt. 
Viltnemndas mandat ble vedtatt av kommunestyret i sak 50/14. I praksis er 
hovedtyngden av viltnemndas virke knyttet til forvaltning av hjortevilt og til drift av 
fallviltgruppa. Forskrift om forvaltning av hjortevilt fra 2012 tydeliggjør 
ansvarsfordelingen mellom de private jaktrettshaverne og kommunen.  
 
Jaktrettshaverne har ansvaret for organisering og tilrettelegging av jaktutøvelsen. De 
har også et betydelig ansvar for bestandsplanleggingen gjennom årlig avskytingsplan 
samt andre forvaltningstiltak i valdet, og ikke minst en samkjøring og koordinering 
med tilgrensende vald. Kommunen har ansvar for å ivareta jaktretthavernes 
rettigheter og plikter ved å fastsette forskrifter og ved fatting av enkeltvedtak. Dette 
innebærer blant annet å fastsette minsteareal, godkjenne vald, bestandsplaner og 
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tildele fellingstillatelser. Kommunen skal også utarbeide overordnede målsettinger for 
hjortviltforvaltningen. En plan for hjorteviltforvaltning er nå på høring.  
 
Rådmannen vurderer det slik at behovet for en politisk oppnevnt viltnemnd ikke 
lenger er til stede i samme grad som tidligere. Dette fordi jaktrettshaverne i de senere 
år har fått et betydelig ansvar, samtidig med at rammene for kommunens 
skjønnsutøvelse er tydelig beskrevet i lovverket og i kommunens planverk. I de 
tilfeller der det fra kommunens side må utvises skjønn, vil dette i hovedsak dreie seg 
om faglig skjønn, og i mindre grad være avhengig av prinsipielle vurderinger. Saker 
av prinsipiell karakter bør fremdeles behandles politisk av kommunestyret.  
 
Da saken om reorganisering av viltforvaltningen var på høring, ble det i 
høringsuttalelsene vist til at dagens ordning med politisk oppnevnt viltnemnd sikrer 
lokalkjennskap i beslutningsapparatet. Lokalkunnskap er en forutsetning for god og 
riktig saksbehandling. For å imøtekomme dette, bør valdene fungere som 
høringsinstans for administrasjonen. Valdene representerer jaktrettshaverne innen et 
geografisk område, og er trolig de som kjenner de lokale forholdene og utfordringene 
best.  
 
Administrasjonen av fallviltgruppa er i dag delegert til viltnemnda. Kommunestyret 
vedtok i sak 36/15 å delegere oppnevning av skadefellingsleder og jaktleder for det 
kommunale rovviltjaktlaget til rådmannen. De som inngår i fallviltgruppa og 
rovviltlaget er der på bakgrunn av sin jakterfaring, og ikke på bakgrunn av eventuell 
partipolitisk tilknytting. Fallviltgruppa og rovviltlaget utøver heller ikke noen form for 
beslutningsmyndighet. Etter rådmannens syn er det derfor ingen grunn til å anta at 
fallviltgruppa vil fungere annerledes om ansvaret for driften delegeres til 
administrasjonen.  
 
Kontrollutvalget har i 2015 stilt spørsmål om Viltnemnda. Rådmannen har svart ut 
kontrollutvalget i et eget som er vedlagt saken. 
 
 
Det fremgår av rådmannens notat at RKL (Regionkontor Landbruk) har brukt opp sitt 
budsjett som sekretær for Viltnemnda på habilitetsspørsmål og klagesaksbehandling. 
Av denne grunn har de ikke kunnet prioritere det som er viktig i sammenhengen: 
Plan for hjorteviltforvaltning. Rådmannen er opptatt av at alle sektorer arbeider på en 
hensiktsmessig måte. Dette gjelder også RKL, hvor kommunen kjøper tjenester. 
 
Når jaktrettshaverne i de senere år har fått et betydelig ansvar, rammene for 
kommunens skjønnsutøvelse er tydelig beskrevet i lovverket og i kommunens 
planverk, og saksbehandlingskapasiteten i sekretariatet har gått med til 
habilitetsspørsmål og klagebehandling, mener rådmannen det er på tide å legge ned 
Viltnemnda. I de tilfeller der det fra kommunens side må utvises skjønn, vil dette i 
hovedsak dreie seg om faglig skjønn, og i mindre grad være avhengig av prinsipielle 
vurderinger. Saker av prinsipiell karakter bør fremdeles behandles politisk av 
kommunestyret. Dette er i tråd med det gjeldende delegasjonsregelverk. 
 
Byggeskikkprisutvalget 
Rådmannen foreslår også å legge ned byggeskikkprisutvalget. Det har vært 
vanskelig for kommunen å ha tilstrekkelig kapasitet til å få utvalget til å fungere etter 
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hensikten. I tillegg har kommunen utarbeidet en formingsveileder for sentrum, som 
kommer i tillegg til andre lokale krav og retningslinjer i reguleringsplaner mv. 
Rådmannen vurderer derfor at utvalget kan legges ned.  
 





		Bjertnes barnehage

		Hagen skole
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Bakgrunn 


Kontrollutvalgets mandat er å føre kontroll og tilsyn med forvaltningen. Som en del av 


tilsynsansvaret skal kontrollutvalget blant annet utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og 


rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret.  


 


For å bidra til at det er de viktigste og mest relevante revisjonsprosjektene som velges, skal 


det minst en gang i valgperioden utarbeides en overordnet analyse av hele kommunens 


virksomhet. Analysen skal gi svar på hvilke av kommunens ansvarsområder det antas å være 


størst risiko for vesentlige avvik. Med risiko menes i denne sammenheng sannsynligheten for 


at fastsatte mål og lovkrav ikke blir oppnådd. Med vesentlighet menes hvor store 


konsekvensene er dersom det negative inntreffer.  


 


Overordnet analyse for Nittedal kommune er gjennomført av Nedre Romerike 


distriktsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget i Nittedal. 


 


Formålet med forvaltningsrevisjon 


Landets kommuner står overfor betydelige utfordringer. Innbyggerne stiller større krav til 


kvalitet og sentrale myndigheter stiller krav til økonomisk effektivitet og innhold i tjenester.  


I tillegg kan det være manglende samsvar mellom mål og tilgjengelige ressurser. Dette 


medfører at kommunene må rette større fokus på ressursbruk, styring og ledelse, samt på 


evaluering av måloppnåelse.   


 


Den overordnede analysen og arbeidet med å utarbeide planer er viktig for at kontrollutvalget 


skal bli kjent med kommunens virksomhetsområder. Arbeidet er med på å gi 


kontrollutvalgsmedlemmene det kunnskapsgrunnlaget de trenger for å ivareta sitt 


kontrollansvar. Gjennom forvaltningsrevisjon bidrar kontrollutvalget til å fremskaffe viktig 


informasjon til kommunens beslutningstagere, samt peke på forbedringsområder i 


kommunens virksomhet. Dette bidrar igjen til å styrke kommunestyrets grunnlag for styring 


og bedre måloppnåelse.  


 


Valg og rapportering av forvaltningsrevisjonen 


Med utgangspunkt i overordnet analyse gjennomført av revisjonen, har kontrollutvalget 


drøftet ulike prosjekter for den aktuelle planperioden. Prioritering av prosjekter er foretatt ut i 


fra et risiko- og vesentlighetsperspektiv. Det finnes ingen objektiv størrelse å vurdere 


vesentlighet opp mot og kontrollutvalget har derfor skjønnsmessig måttet vurdere de ulike 


områdene opp mot hverandre for å avgjøre hvilke som er mest vesentlig å undersøke. 


Vesentlighet kan vurderes ut fra flere perspektiver; for eksempel det økonomiske, det 


politiske, brukerperspektivet og samfunns- og miljøperspektivet. På bakgrunn av overordnet 


analyse har kontrollutvalget utarbeidet en plan for forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av 


kommunestyret. Etter at kommunestyret har vedtatt planen er det kontrollutvalgets oppgave  


å  bestille forvaltningsrevisjon.  


 


I tråd med forskrift om revisjon § 8 skal revisor rapportere fortløpende til kontrollutvalget om 


resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon. Videre er kontrollutvalget pålagt ansvar for å 


rapportere til kommunestyret. Saksgangen for forvaltningsrevisjonsrapporter kan illustreres 


med følgende figur:  
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Med mindre kommunestyret vedtar spesielle bestemmelser for når og hvordan rapporteringen 


skal foregå, er det opp til kontrollutvalget å finne en hensiktsmessig form og frekvens på 


dette. Rapport og resultater fra det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekt legges fortløpende 


frem for kommunestyret.  


Prioriteringer i denne planperioden 


Overordnet analyse for Nittedal kommune ble behandlet av kontrollutvalget i møte 


20.09.2012. På bakgrunn av analysen og kontrollutvalgets egne innspill har utvalget kommet 


frem til at områdene gjengitt i tabellen under er de mest aktuelle for forvaltningsrevisjon. De 


4 mest aktuelle prosjektene fremgår i prioritert rekkefølge.  Ved utforming av 


revisjonsoppdragene vil kontrollutvalget avgrense temaet slik at prosjektet blir mest mulig 


konkret og målrettet i forhold til revisjon på det aktuelle området.  


 


Kontrollutvalget er inneforstått med at det i perioden ikke vil være aktuelt med mer enn 5-6 


prosjekter, avhengig av prosjektenes omfang.  


 


Kontrollutvalget ønsker å gå gjennom planen om 2 år, for om nødvendig å gjøre endringer. 
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Område og perspektiv Mulig tema/aktuelle problemstillinger Prioritering 


 


Byggesaker 


 


 Brukerperspektiv  


 Lovetterlevelse 


 


 Behandles klager forsvarlig? 


 Saksbehandling – likebehandling og 


fristoverholdelse? 


 Selvkostprinsippet i forhold til plan- og 


byggeloven 


 


 


 


Beredskap 


 


 Samfunnsperspektiv 


 


 Har kommunen beredskapsplaner og 


risiko- og sårbarhetsanalyser som 


oppfyller lovens krav? 


 Foretar kommunen realistiske og 


relevante øvelser? 
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IKT 


 Medarbeiderperspektiv 


 


 


 Fungerer IKT-tjenestene i kommunen? 


 Tekniske valg – er det valgt riktig 


plattform, programmer, løsninger? 


 


 


 


Demokrati 


 


 Politisk perspektiv 


 


 Fungerer komitésystemet?  


 Får politiske utvalg de sakene de skal 


ha? 


 Følges politiske vedtak opp og hvor 


lang tid bruker administrasjonen på å 


følge opp? 
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Internkontroll 


 


 Økonomisk perspektiv 


 Medarbeiderperspektiv 


 


 Etterleves lederavtaler? Har de et godt 


innhold? 


 Har Nittedal tilfredsstillende rutiner for 


avviksrapportering og følges 


rapportene opp? Her kan det være 


aktuelt å se på overordnede systemene 


eller gå mer detaljert inn på 


enkeltområder (for eksempel skole) 
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Samhandlingsreformen 


 


 Brukerperspektiv 


 Økonomisk perspektiv 


 


 Klarer kommunen å gi mangfoldet av 


utskrivningsklare pasienter det tilbudet 


de har krav på? Kan også ha 


økonomiske konsekvenser for 


kommunen. 
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Område og perspektiv Mulig tema/aktuelle problemstillinger Prioritering 


 


NAV sosial (vente litt) 


 


 Brukerperspektiv 


 Lovetterlevelse 


 Internkontroll 


 


 


 Flyktningarbeid/flyktningtilskudd 


 Fungerer norskopplæringen i 


kommunen? 


 Går penger til norskopplæring dit det 


skal? 


 Samkjøring stat-kommune – 


overføringer. Fungerer dette? 


 


 


 


Fastlegeforskrift/ fysioterapi 


 Brukerperspektiv 


 Lovetterlevelse 


 


 


 Får kommunen det den skal ha – det 


som er avtalt, og det som det betales 


for? 
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PPT 


 Brukerperspektiv 


 Lovetterlevelse 


 


 


 


 Får barna spesialundervisningen de har 


krav på? 
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SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 2015 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


8.5.2014 14/2014 Kartlegging av 


vedlikeholdsetterslepet i 


Nittedal kommune 2013. 


1. Kontrollutvalget tar saken til etterretning. 


2. Kontrollutvalget ber om å få en orientering vedrørende 


nytt ambisjonsnivå for å håndtere 


vedlikeholdsetterslepet i Nittedal kommune etter 


behandlingen av budsjett- og handlingsplanen for 


2014-2017. 


  Kaller inn 


daglig leder 


Laila 


Jensen for 


en ny 


orientering. 


  


27.11.14 25/2014 Forvaltningsrevisjonsrapport – 


Oppfølging av vedtak. 


Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning, og er tilfreds med 


at administrasjonen har systemer og rutiner for oppfølging av 


politiske vedtak, samt at politiske vedtak i stor grad blir 


iverksatt i tråd med det som er vedtatt. 


 


Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med 


følgende innstilling: 


1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning. 


2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp 


revisjonens anbefalinger: 


o Rådmannen bes om å arbeide videre med å få 


vedtaksoppfølgingssystemet til å fungere etter sin 


hensikt og utvikle skriftlige rutiner for hvordan 


systemet skal brukes med beskrivelse av roller, 


ansvar og myndighet. 


o Rådmannen bes om å legge stor vekt på å 


rapportere regelmessig til politisk nivå om saker 


under utredning og om iverksettelse av vedtatte 


saker. Dette skal særlig etterstrebes for 


verbalvedtak som ofte spiller en viktig politisk 


rolle for de folkevalgte. Dersom rådmannen er 


usikker på om et verbalvedtak bare er en form for 


Kommunestyret  Avventer 


kommunest 


yret sin 


behandling 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


   politisk intensjonserklæring, skal dette avklares 


med de folkevalgte. 


o Det skal som hovedregel settes en tidsfrist for alle 


vedtak, unntatt verbalforslag. 


    


27.11.14 30/2014 Kontrollutvalgets årsplan for 


2015. 


1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 


2015 med de endringer som fremkom i møtet. 


2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til 


vedtak: 


 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan 


for 2015 til orientering. 


Kommunestyret  Avventer 


kommunest 


yrets 


behandling 





        


26.2.2015 1/2015 Revisjonsnotat om oppfølging 


av vedtak – viltnemda. 


1. Kontrollutvalget er sterkt kritisk til at administrasjonen 


ikke har klart, etter kommunestyre sak 50/14, å fremlegge 


sak om mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen 


raskere. 


2. Kontrollutvalget ber om å få se alle avtaler og budsjett som 


foreligger mellom kommunen og Regionskontoret  


landbruk vedrørende sekretærfunksjonen. 


Rådmannen Legges frem i 


møtet den 


7.5.15. 


 



26.2.2015 2/2015 Kontrollutvalgets årsrapport for 


2014. 


1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas. 


2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til 


vedtak: 


 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 


2014 til orientering. 


Kommunestyret  Behandlet i 


kommunest 


yret 27.4, 


sak 24/15. 





26.2.2015 3/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    



26.2.2015 4/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    



26.2.2015 5/2015 Eventuelt.     



        


7.5.2015 6/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til 


Nittedal kommunes 


Kontrollutvalgets uttalelse til Nittedal kommunes årsregnskap 


2014 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til 


Kommunestyret.  Behandlet i 


kommunest 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


  årsregnskap for 2014. formannskapet.   yret 


15.6.15, 


sak 55/15. 


 


7.5.2015 7/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til 


Nittedal - eiendom KF sitt 


årsregnskap for 2014. 


Kontrollutvalgets uttalelse til Nittedal – eiendom KF 


årsregnskap 2014 vedtas, og oversendes kommunestyret med 


kopi til formannskapet og styret i Nittedal – eiendom KF. 


Kommunestyret.  Behandlet i 


kommunest 


yret 


15.6.15, 


sak 56/15. 





7.5.2015 8/2015 Varslingssaker 2014. Kontrollutvalget tar saken til etterretning.    



7.5.2015 9/2015 Oppfølgingssak - 


Revisjonsnotat om oppfølging 


av vedtak – viltnemda. 


Kontrollutvalget ber kontrollutvalgssekretariatet, ved daglig 


leder Mona Moengen, og Romerike Revisjon IKS gjennomføre 


en gjennomgang av de fattede vedtak i kommunestyret i 


inneværende kommunestyreperiode vedrørende Viltnemda i 


Nittedal og rådmannens oppfølging av vedtakene. 


Vi ber samtidig om at viltnemdas forhold til sekretæren, og 


sekretærens instruks avklares. 


 


Saken fremmes på kontrollutvalgsmøte den 18.6.2015. 


ROKUS og 


Romerike Revisjon 


IKS. 


  



7.5.2015 10/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    



7.5.2015 11/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    



7.5.2015 12/2015 Eventuelt. Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 


 
Torsdag 18.6.2015, kl. 17.00. 


   



        


18.6.2015 13/2015 Sak om Viltnemda i Nittedal 


kommune. 


Kontrollutvalget ber revisjonen om å utføre en undersøkelse 


med sikte på å avklare: 


1. Forholdet mellom viltnemda og sekretariatet for 


viltnemda, og sekretariatets instruks. 


2. Forståelsen av habilitetsreglene sett i lys av viltnemdas 


ansvar og oppgaver. 


Romerike Revisjon 


IKS 


Settes opp til 


vurdering i 


neste 


kontrollutvalg, 


høsten 2015. 
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behandles 


Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Oppfølging Behandlet Ferdig 


18.6.15 14/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    



18.6.15 15/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    


18.6.15 16/2015 Eventuelt.     


 


10.9.15 
 


17/2015 
 


Eierskapskontroll – NRV AS 


og RA-2 AS (Strandveien 1 


AS). 


 


Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den 


til kommunestyret med følgende innstilling: 


 Kommunestyret tar rapporten til orientering. 


 


Kommunestyret 
  


Behandlet i 


kommunest 


yret 


xx.xx.15, 


sak xx/xx. 


 


10.9.15 18/2015 Sak om Samarbeidsrådet for 


Nedre Romerike (SNR). 


1. Kontrollutvalget er positiv til at revisjonen skal 


gjennomføre en undersøkelse om de overnevnte forhold i 


denne saken. 


2. Kontrollutvalget vil i samarbeid med de øvrige 


kontrollutvalgene som ønsker å delta komme tilbake med 


en konkretisering og avgrensning av problemstillingene. 


3. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å koordinere en 


bestilling med de øvrige kontrollutvalgene i SNR- 


kommunene som velger å delta. 


ROKUS ROKUS setter 


opp en sak til 


utvalgsmøte i 


januar 2016. 


  


10.9.15 19/2015 Rapport revisjonsåret 


2014/2015. 


Kontrollutvalget tar rapport for revisjonsåret 2014/2015 til 


orientering. 
   


10.9.15 20/2015 Budsjett for kontroll- og 


tilsynsvirksomheten 2016. 


1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og 


tilsynsordningen for Nittedal kommune vedtas og 


oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til 


ordningen for 2016. 


 


Budsjett Budsjett 


Poster 2016 2015 


Kontrollutva  Godtgjørelser 


lget kontrollutvalget 63 400 63 400 


Nittedal kommune    
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behandles 


Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Oppfølging Behandlet Ferdig 


   Uforutsette oppgaver – 


Disp. KU 75 000 75 000 


Arbeidsgiveravgift 8 900 8 900 


Abonnementer 3 000 3 000 


Møteutgifter 2 000 2 000 


Kurs 35 000 35 000 


Sum 187 300 
187 300


 


Sekretariatet  Ramme for 211 408 


virksomheten 221 270 


Revisjonen Ramme for 1 965 1 956 


virksomheten 982 720 


2 374 2 355 


552 428 


2. Forslaget følger formannskapets innstilling til 


kommunestyret vedrørende budsjettet for Nittedal 


kommune 2016. 


3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med 


spesifisering av bevilgede beløp for kontroll- og 


tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget til orientering. 


    


10.9.15 21/2015 Uavhengighetserklæring 


oppdragsansvarlig 


regnskapsrevisor og 


forvaltningsrevisor. 


Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger tas til orientering.    


10.9.15 22/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    


10.9.15 23/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


1. Kontrollutvalget bestiller en selskapskontroll 


(eierskapskontroll) fra Romerike Revisjon IKS på 


Miljøhuset Gnisten og Gnistregn AS. 


2. Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til 


orientering. 


Romerike Revisjon 


IKS 


Settes opp til 


behandling 


etter nærmere 


avtale med 


revisjonen. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


10.9.15 24/2015 Evaluering av arbeidet i 


kontrollutvalget. 


Saken tas til orientering.    



10.9.15 25/2015 Eventuelt. 1. Kontrollutvalget ber revisjonen om å legge frem en 


prosjektplan for en undersøkelse med sikte på å avklare: 


1) Forholdet mellom viltnemda og sekretariatet for 


viltnemda, og sekretariatets instruks. 


2) Forståelsen av habilitetsreglene sett i lys av viltnemdas 


ansvar og oppgaver 


3) Hvem som kan velges til viltnemda 


2. Kontrollutvalget ber om at prosjektplanen legges frem i 


neste kontrollutvalgsmøte den 19. november 2015. 


Romerike Revisjon 


IKS 


Settes opp til 


vurdering i 


november 


møtet. 


   


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


 








Pågående og prioriterte forvaltningsrevisjonsprosjekter for alle 


kommunene på Romerike: 


 Kriterier for tildeling av sykehjemsplass 


 Samhandlingsreformen og institusjonstjenesten 


 Spesialpedagogisk hjelp barnehage/spesialundervisning grunnskole 


 Enkeltvedtak/oppfølging av planer/beredskap 


 Tjenesten for funksjonshemmede og hjemmetjenesten 


 Sykefravær 


 Kommunens styrings- og kontrollsystem 


 Revisjon av IKT 


 Rus og psykiatri 


 Vedlikehold kommunale bygg 


 Samhandlingsreformen 


 Internkontroll 


 Kommunens arbeid inn mot forebygging og helsefremmende arbeid mot yngre 


 Offentlige anskaffelser 


 Tilskudd barnehager 


 Pleie og omsorg i lys av samhandlingsreformen 


 Psykisk helse og rus 


 IKT, infrastruktur og kvalitet 


 Driftskostnadene innen eiendomsdrift 


 Sykehjem (tildeling og kapasitet) 


 Internkontroll i hjemmetjenester 


 Vedlikehold av kommunale bygg 


 Bosetting og introduksjonsordning for flyktninger. 


 Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og vedlikehold 


 Kommunens styrings- og kontrollsystem 


 Oppfølging av politiske vedtak 


 Korttidsopphold i institusjon – tildelingspraksis og internkontroll 


 Hjemmesykepleie – internkontroll, dokumentasjon og kvalitet 


 Krogstad Miljøpark AS 


 Byggeprosjekter – styring og kontroll med byggeprosjekter 


 








 


 
 
 
Arkivsak-dok. 15/05307 
Arkivkode  
Saksbehandler Øystein Østraat 
 


Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Kommunestyret 2015-2019 26.10.2015 2/15 


 
 


SAKSPROTOKOLL 


 
Valg av ordfører, varaordfører, formannskap, hovedutvalgene, kontrollutvalg, 
administrasjonsutvalg og KS fylkesmøte Akershus krets 
 


 
Kommunestyret 2015-2019 har behandlet saken i møte 26.10.2015 sak 2/15 
 
Møtebehandling 
Kommunestyrets medlemmer fremmet følgende forslag: 


Formannskapet 


 
Medlemmer       Varamedlemmer 


Hilde Thorkildsen  (Ap)  


Inge Solli   (V)  


Thor Ivar Kristiansen (Ap)  


Ann Karin Pettersen  (Ap)  


Oluf Sandvik   (Ap)  


Ida Eliseussen  (Sp)  


Øyvind Nerheim  (KrF) 


Dag Westhrin   (SV)  


Frida J. Grønvold   (Ap) 


Ole-Erik Yrvin   (Ap) 


Ingjerd Fjøsne   (V) 


Zeeshan A. Sheikh              (Ap) 


Hanne Børrestuen              (Ap) 


Arve Pedersen   (V) 


Vidar Myhre   (MDG) 


Tone Engen                (Ap) 


Ann Kristin Bakke  (H)   


Jan Stefan Holme  (H)    


Hege S. Glorvigen  (H)   


Arnt Kristoffersen              (H) 


Anne Hilde Bermingrud  (H) 


Andine Knudtson   (H) 


Inger Johanne Kjuul              (H) 


Ingvild B. Gleditsch              (H) 


Helge Fossum               (Frp) Erland Vestli   (Frp) 


Cecilie R. S.-Løvset              (Frp) 


Alfred Kirkeby   (Frp) 


 
Valg av ordfører og varaordfører 
Varaordfører Inge Solli (V) fremmet følgende forslag på vegne av Ap, V, MdG, Sp, KrF 
og SV: 
Hilde Thorkildsen (Ap) velges som ordfører. 
 
Representanten Helge Fossum (FrP) fremmet følgende forslag på vegne av FrP og H). 
Ann Kristin Bakke (H) velges som ordfører. 
 
Ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av Ap, V, MdG, Sp, 
KrF og SV: 
Inge Solli (V) velges som varaordfører. 
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Representanten Ann Kristin Bakke (H) fremmet følgende forslag på vegne av H og FrP: 
Helge Fossum (FrP) velges som varaordfører. 
 
 
Kommunestyret fremmet følgende forslag til medlemmer/varamedlemmer: 


Kontrollutvalget 
Leder: John-Ivar Rygge (H) Varamedlem: Mette Tønder   (H) 


Nestleder: Berit Hvidsten  (Ap) Varamedlem: Ranveig Klonteig (Ap) 


Medlem: Ole Erik Yrvin    (Ap) Varamedlem: Arvid Ruus  (Ap) 


Medlem: Gunvor A. Olsen    (Ap) Varamedlem: Leif-Åge Sørlie  (V) 


Medlem: Øistein Lid  (Frp) Varamedlem: Stein Tore Madsen  (Frp) 


 


 


Administrasjonsutvalget (utvides til 8 politiske medlemmer og 


varamedlemmer, og endres i reglementet)   
Leder: Hilde Thorkildsen  (Ap) Varamedlem:  Oluf Sandvik  (Ap) 


Nestleder: Inge Solli   (V) Varamedlem: Ingjerd Fjøsne  (V) 


Medlem: Ida Eliseussen  (Sp) Varamedlem: Ketil Gundersen  (Sp) 


Medlem: Øyvind Nerheim  (KrF) Varamedlem:  Arne Willy Dahl (KrF) 


Medlem: Dag Westhrin  (SV) Varamedlem: Marit Røyne  (SV) 


Medlem: Vidar Myhre (MDG)Varamedlem: Marit Hoff   (MDG) 


Medlem: Ann Kristin Bakke  (H) Varamedlem: Hege S. Glorvigen  (H) 


Medlem: Helge Fossum  (Frp) Varamedlem: Erland Vestli   (Frp) 
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Hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling 
 


Medlemmer Varamedlemmer 


Leder: Egil Hjorteset                 (V)  


Nestleder: Ketil Gundersen           (Sp)  


Medlem: Tove Solbakken             (Ap)  


Medlem: Zeeshan Ahmad Sheikh(Ap)  


Medlem: Iren Beisvåg                  (Ap)  


Medlem: Marit Røyne                  (SV)  


Medlem: Anne Karine Halse   (MDG) 


Knut Anton Kibsgård      (Ap)  


Geir Cranner                    (Ap)  


Gunvor Støle Melsom      (V) 


Ketil Aasen                   (MDG) 


Pål Skøyen                       (Sp) 


Linn Synøve Kristiansen (Ap) 


Ragnhild Nordengen       (SV) 


Leif-Åge Sørlie                 (V) 


Hege Naustdal                 (Ap) 


Medlem: Arnt Kristoffersen          (H) 


Medlem: Anne Hilde Bermingrud (H)  


Medlem: Jan Stefan Holme            (H)   


  


Jørn Standal        (H)  


Rolf Mørkhagen       (H)  


Torbjørn Seljevoll        (H) 


Ingvild B. Gleditsch        (H) 


Andine Knudtson        (H)  


Medlem: Jorunn Rønningen     (Frp) Stein Tore Madsen      (Frp)  


Ketil Tangdal      (Frp)  


Helge Fossum      (Frp) 


 
 


Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 
 
Medlemmer Varamedlemmer 


Leder: Inge Solli                             (V)  


Nestleder: Hanne Børrestuen          (Ap)  


Medlem: Pål Einar Røch Johansen (Ap)  


Medlem: Frida Grønvold                (Ap)  


Medlem: Lars-Erik Hvidsten          (Ap)  


Medlem: Maria Prestø                    (V)  


Medlem: Dag Westhrin                  (SV)  


Ida Eliseussen             (Sp) 


Arnfinn Eduardsen      (Ap)  


Berit H. Bjørgan          (V) 


Hege Gromsrud           (Ap) 


Lise Dalen McMahon  (SV) 


John-Ludvig Valen      (V) 


Mohamed Malik         (Ap) 


Linda Lindviksmoen   (Ap) 


Ali Hamza Ahmed      (SV) 


Medlem: Hege S. Glorvigen  (H)  


Medlem: Ann Kristin Bakke   (H)  


Medlem: Hans Eric Arnesen   (H) 


Ingvild B. Gleditsch (H) 


Erik A. Ahlsrød              (H) 


Geir K. Jacobsen (H) 


Ruth S. Sletta             (H) 


Marit Ellingsen (H) 


Medlem: Steffan Jahnsen   (Frp) Cecilie Løvset  (Frp) 


Per Eivind Solem (Frp) 


Helge Fossum  (Frp) 


 


 


Hovedutvalg for helse og omsorg 
 
Medlemmer Varamedlemmer 


Leder: Dag Thorkildsen  (Ap)  


Nestleder: Kari Anne Karlsen              (KrF)   


Medlem: Elin B. Strand                (Ap)  


Medlem: Brit Langseth                 (Ap)  


Medlem: Håkon Hermansson  (Ap)  


Medlem: Tone Engen   (Ap)  


Medlem: Ingjerd Fjøsne   (V) 


Anne Johanne Botterud    (KrF) 


Hans Erik Westbye     (Ap) 


Sissel Marit Bue     (Ap) 


Arve Pedersen      (V)  


Linda Lindviksmoen      (Ap) 


Vida Valen      (V) 


Dan Didriksen      (Ap) 
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Ann-Karin Pettersen      (Ap) 


John-Ludvig Valen     (V) 


Medlem: Reidar Skotgård  (H)  


Medlem: Susann Bakke                


(H)  


Medlem: Marius Egeberg   (H)  


 


Inger J. B. Kjuul      (H) 


Andine Knudtson      (H) 


Ketil N. Eger       (H) 


Ruth S. Sletta       (H) 


Rolf Mørkhagen       (H) 


Medlem: Erland Vestli               (Frp)  


 
Kristin By Woll                   (Frp) 


Cecilie Løvset        (Frp) 


Helge Fossum        (Frp) 


 


 


Eldrerådet 
Medlem: Sissel Marit Bue (Ap) Varamedlem: Hans Erik Westbye   (Ap) 


Medlem: Arne Willy Dahl (KrF)  Varamedlem: Anne Johanne Botterud (KrF) 


Medlem: Hans Eric Arnesen  (H)  Varamedlem: Stein Tore Madsen   (Frp) 


Medlem: Johs Skøyen  (P)  Varamedlem: Vivi-Ann Eriksen        (P) 


Medlem: Kjersti Gullvåg Hasle(P)  Varamedlem: Eva Ihle   (P) 


Medlem: Berit Hvidsten (P)  Varamedlem: Odd Moen   (P) 


Medlem: Berit Lynnebakken  (P)  Varamedlem: Sissel R. Moltzau  (P) 


 


 


Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Leder: Arne A. Olsen  (Ap) Varamedlem: Dan Didriksen               (Ap) 


Nestleder: Arve Pedersen  (V)  Varamedlem: Anne Johanne Botterud (KrF) 


Medlem: Hege S. Glorvigen (H)  Varamedlem: Andine Knudtson   (H) 


Medlem: Kristin By Woll (Frp)  Varamedlem: Jorunn Rønningen  (Frp) 


Medlem: Hans Eric Arnesen (LHL)  Varamedlem: Turid Følling Reinertsen  


Medlem: Solveig L. Sletten (NRF)  Varamedlem: Wenche T. Hermann 


Medlem: Brit Langseth  (NHF)  Varamedlem: Irene Eckhoff  


Medlem: Elin Langdahl  (HBF)  Varamedlem: Irene Eckhoff 


Medlem: Gry Haukåen  (MH)  Varamedlem: _____________  
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KS, fylkesmøte i Akershus krets 
Medlem: Hilde Thorkildsen   (Ap) Varamedlem: Ida Eliseussen   (Sp) 


Medlem: Inge Solli    (V) Varamedlem: Øyvind Nerheim (KrF) 


Medlem: Ann Kristin Bakke   (H) Varamedlem: Helge Fossum   (Frp) 


 
Votering 
Forslaget på medlemmer til formannskapet ble enstemmig vedtatt. 
Det votert alternativt mellom forslagene til ordfører. Hilde Thorkildsen (Ap) ble valgt som 
ordfører med 17 mot 12 stemmer (FrP og H). 
Det votert alternativt mellom forslagene til varaordfører. Inge Solli (V) ble valgt som 
varaordfører med 17 mot 12 stemmer (FrP og H). 
 
Forslaget til medlemmer/varamedlemmer i kontrollutvalget, administrasjonsutvalget, 
hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling, hovedutvalg for oppvekst og utdanning, 
hovedutvalg for helse og omsorg, eldrerådet, kommunalt råd for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne og KS, fylkesmøte i Akershus krets, ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 


Formannskapet 


 
Medlemmer       Varamedlemmer 


Hilde Thorkildsen  (Ap)  


Inge Solli   (V)  


Thor Ivar Kristiansen (Ap)  


Ann Karin Pettersen  (Ap)  


Oluf Sandvik   (Ap)  


Ida Eliseussen  (Sp)  


Øyvind Nerheim  (KrF) 


Dag Westhrin   (SV)  


Frida J. Grønvold   (Ap) 


Ole-Erik Yrvin   (Ap) 


Ingjerd Fjøsne   (V) 


Zeeshan A. Sheikh              (Ap) 


Hanne Børrestuen              (Ap) 


Arve Pedersen   (V) 


Vidar Myhre   (MDG) 


Tone Engen                (Ap) 


Ann Kristin Bakke  (H)   


Jan Stefan Holme  (H)    


Hege S. Glorvigen  (H)   


Arnt Kristoffersen              (H) 


Anne Hilde Bermingrud  (H) 


Andine Knudtson   (H) 


Inger Johanne Kjuul              (H) 


Ingvild B. Gleditsch              (H) 


Helge Fossum               (Frp) Erland Vestli   (Frp) 


Cecilie R. S.-Løvset              (Frp) 


Alfred Kirkeby   (Frp) 


 
 
Valg av ordfører og varaordfører 
Hilde Thorkildsen (Ap) velges som ordfører. 
Inge Solli (V) velges som varaordfører. 
 


Kontrollutvalget 
Leder: John-Ivar Rygge (H) Varamedlem: Mette Tønder   (H) 


Nestleder: Berit Hvidsten  (Ap) Varamedlem: Ranveig Klonteig (Ap) 


Medlem: Ole Erik Yrvin    (Ap) Varamedlem: Arvid Ruus  (Ap) 


Medlem: Gunvor A. Olsen    (Ap) Varamedlem: Leif-Åge Sørlie  (V) 


Medlem: Øistein Lid  (Frp) Varamedlem: Stein Tore Madsen  (Frp) 
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Administrasjonsutvalget (utvides til 8 politiske medlemmer og 


varamedlemmer, og endres i reglementet)   
Leder: Hilde Thorkildsen  (Ap) Varamedlem:  Oluf Sandvik  (Ap) 


Nestleder: Inge Solli   (V) Varamedlem: Ingjerd Fjøsne  (V) 


Medlem: Ida Eliseussen  (Sp) Varamedlem: Ketil Gundersen  (Sp) 


Medlem: Øyvind Nerheim  (KrF) Varamedlem:  Arne Willy Dahl (KrF) 


Medlem: Dag Westhrin  (SV) Varamedlem: Marit Røyne  (SV) 


Medlem: Vidar Myhre (MDG)Varamedlem: Marit Hoff   (MDG) 


Medlem: Ann Kristin Bakke  (H) Varamedlem: Hege S. Glorvigen  (H) 


Medlem: Helge Fossum  (Frp) Varamedlem: Erland Vestli   (Frp) 


 


Hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling 
 


Medlemmer Varamedlemmer 


Leder: Egil Hjorteset                    (V)  


Nestleder: Ketil Gundersen           (Sp)  


Medlem: Tove Solbakken             (Ap)  


Medlem: Zeeshan Ahmad Sheikh(Ap)  


Medlem: Iren Beisvåg                  (Ap)  


Medlem: Marit Røyne                  (SV)  


Medlem: Anne Karine Halse        (MDG) 


Knut Anton Kibsgård      (Ap)  


Geir Cranner                    (Ap)  


Gunvor Støle Melsom      (V) 


Ketil Aasen                   (MDG) 


Pål Skøyen                       (Sp) 


Linn Synøve Kristiansen (Ap) 


Ragnhild Nordengen       (SV) 


Leif-Åge Sørlie                 (V) 


Hege Naustdal                 (Ap) 


Medlem: Arnt Kristoffersen      (H) 


Medlem: Anne Hilde Bermingrud (H)  


Medlem: Jan Stefan Holme            (H)   


  


Jørn Standal        (H)  


Rolf Mørkhagen       (H)  


Torbjørn Seljevoll        (H) 


Ingvild B. Gleditsch        (H) 


Andine Knudtson        (H)  


Medlem: Jorunn Rønningen     (Frp) Stein Tore Madsen      (Frp)  


Ketil Tangdal      (Frp)  


Helge Fossum      (Frp) 


 


Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 
 
Medlemmer Varamedlemmer 


Leder: Inge Solli                             (V)  


Nestleder: Hanne Børrestuen          (Ap)  


Medlem: Pål Einar Røch Johansen (Ap)  


Medlem: Frida Grønvold                (Ap)  


Medlem: Lars-Erik Hvidsten          (Ap)  


Medlem: Maria Prestø                    (V)  


Medlem: Dag Westhrin                  (SV)  


Ida Eliseussen             (Sp) 


Arnfinn Eduardsen      (Ap)  


Berit H. Bjørgan          (V) 


Hege Gromsrud           (Ap) 


Lise Dalen McMahon  (SV) 


John-Ludvig Valen      (V) 


Mohamed Malik         (Ap) 


Linda Lindviksmoen   (Ap) 


Ali Hamza Ahmed      (SV) 


Medlem: Hege S. Glorvigen  (H)  


Medlem: Ann Kristin Bakke   (H)  


Medlem: Hans Eric Arnesen   (H) 


Ingvild B. Gleditsch (H) 


Erik A. Ahlsrød              (H) 


Geir K. Jacobsen (H) 


Ruth S. Sletta             (H) 


Marit Ellingsen (H) 


Medlem: Steffan Jahnsen   (Frp) Cecilie Løvset  (Frp) 


Per Eivind Solem (Frp) 


Helge Fossum  (Frp) 


Hovedutvalg for helse og omsorg 
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Medlemmer Varamedlemmer 


Leder: Dag Thorkildsen  (Ap)  


Nestleder: Kari Anne Karlsen              (KrF)   


Medlem: Elin B. Strand                (Ap)  


Medlem: Brit Langseth                 (Ap)  


Medlem: Håkon Hermansson  (Ap)  


Medlem: Tone Engen   (Ap)  


Medlem: Ingjerd Fjøsne   (V) 


Anne Johanne Botterud (KrF) 


Hans Erik Westbye     (Ap) 


Sissel Marit Bue     (Ap) 


Arve Pedersen      (V)  


Linda Lindviksmoen      (Ap) 


Vida Valen      (V) 


Dan Didriksen      (Ap) 


Ann-Karin Pettersen      (Ap) 


John-Ludvig Valen     (V) 


Medlem: Reidar Skotgård  (H)  


Medlem: Susann Bakke                


(H)  


Medlem: Marius Egeberg   (H)  


 


Inger J. B. Kjuul      (H) 


Andine Knudtson      (H) 


Ketil N. Eger       (H) 


Ruth S. Sletta       (H) 


Rolf Mørkhagen       (H) 


Medlem: Erland Vestli               (Frp)  


 
Kristin By Woll                   (Frp) 


Cecilie Løvset        (Frp) 


Helge Fossum        (Frp) 


 


Eldrerådet 
Medlem: Sissel Marit Bue (Ap) Varamedlem: Hans Erik Westbye   (Ap) 


Medlem: Arne Willy Dahl (KrF)  Varamedlem: Anne Johanne Botterud (KrF) 


Medlem: Hans Eric Arnesen  (H)  Varamedlem: Stein Tore Madsen   (Frp) 


Medlem: Johs Skøyen  (P)  Varamedlem: Vivi-Ann Eriksen        (P) 


Medlem: Kjersti Gullvåg Hasle(P)  Varamedlem: Eva Ihle   (P) 


Medlem: Berit Hvidsten (P)  Varamedlem: Odd Moen   (P) 


Medlem: Berit Lynnebakken  (P)  Varamedlem: Sissel R. Moltzau  (P) 


 


 


Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Leder: Arne A. Olsen  (Ap) Varamedlem: Dan Didriksen               (Ap) 


Nestleder: Arve Pedersen  (V)  Varamedlem: Anne Johanne Botterud (KrF) 


Medlem: Hege S. Glorvigen (H)  Varamedlem: Andine Knudtson   (H) 


Medlem: Kristin By Woll (Frp)  Varamedlem: Jorunn Rønningen  (Frp) 


Medlem: Hans Eric Arnesen (LHL)  Varamedlem: Turid Følling Reinertsen  


Medlem: Solveig L. Sletten (NRF)  Varamedlem: Wenche T. Hermann 


Medlem: Brit Langseth  (NHF)  Varamedlem: Irene Eckhoff  


Medlem: Elin Langdahl  (HBF)  Varamedlem: Irene Eckhoff 


Medlem: Gry Haukåen  (MH)  Varamedlem: _____________  


 


KS, fylkesmøte i Akershus krets 
Medlem: Hilde Thorkildsen   (Ap) Varamedlem: Ida Eliseussen   (Sp) 


Medlem: Inge Solli    (V) Varamedlem: Øyvind Nerheim (KrF) 


Medlem: Ann Kristin Bakke   (H) Varamedlem: Helge Fossum   (Frp) 


 


 


 








Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner 


  


Dato FOR-2004-06-15-905 


Departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet 


Publisert I 2004 hefte 7 


Ikrafttredelse 01.07.2004, 01.01.2005, 01.11.2007 


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


Endrer FOR-1993-01-13-4044  


Gjelder for Norge 


Hjemmel LOV-1992-09-25-107-§77  


Kunngjort 22.06.2004 


Rettet  


Korttittel Forskrift om kontrollutvalg i kommuner/fylkesk. 


 


Kapitteloversikt: 


 Kap. 1. Virkeområde (§1) 


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


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


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


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


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


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


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


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


 


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


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


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


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


nr. 613. 


Kap. 1. Virkeområde 


§ 1.Virkeområde 


Forskriften omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder 


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


medlemmer 


§ 2.Valg og sammensetning 


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


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


minst tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og 


varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. 


Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets 


medlemmer. 


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


utvalgets saker behandles. 


 


§ 3.Utskifting av medlemmer 


Kommunestyret eller fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets 


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


nyvalg av samtlige medlemmer i utvalget. 


 


Kap. 3. Alminnelige regler om kontrollutvalgets ansvar og 


oppgaver 


§ 4.Tilsyn og kontroll 


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


fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder 


påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 


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


fylkeskommunens folkevalgte organer. Kommunestyret eller fylkestinget kan bestemme, i 


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


møte i kommunestyret eller fylkestinget. 


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


fylkeskommunens folkevalgte organer. 


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


 


§ 5.Innhenting av opplysninger 


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


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


som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. For kontrollutvalgets 







medlemmer og dets sekretariat gjelder forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om 


taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 mv. 


Dersom kommunen eller fylkeskommunen har egen ansatt revisor, kan kontrollutvalget 


be om adgang til revisjonens arbeidsdokumenter og kan kreve opplysninger av 


revisjonen. 


 


Kap. 4. Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 


§ 6.Regnskapsrevisjon 


Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og 


kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende 


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


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


revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. 


 


§ 7.Uttalelse om årsregnskapet 


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


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


avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være 


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


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


kommunestyret/fylkestinget. 


 


§ 8.Oppfølging av revisjonsmerknader 


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


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


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


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


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


 


Kap. 5. Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon 


§ 9.Forvaltningsrevisjon 


Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir 


gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel. 







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


kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap eller et kommunalt eller 


fylkeskommunalt foretaks årsregnskap. 


 


§ 10.Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 


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


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


forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan 


delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 


Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens 


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


for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. 


 


§ 11.Rapporter om forvaltningsrevisjon 


Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, skal 


kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke 


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


revisjon i kommuner og fylkeskommuner. 


 


§ 12.Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter 


Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til 


behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. 


Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan 


kommunestyrets eller fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt 


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


er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte. 


 


Kap. 6. Selskapskontroll 


§ 13.Selskapskontroll 


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


fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 


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


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


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


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


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







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


delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden 


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


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


 


§ 14.Selskapskontrollens innhold 


Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av 


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


den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette 


i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger 


(eierskapskontroll). 


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


kommuner og fylkeskommuner kap. 3. 


 


§ 15.Rapportering om selskapskontrollen 


Kontrollutvalget fastsetter selv hvordan utført selskapskontroll skal rapporteres til 


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


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


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


skal fremgå av rapporten. 


Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av selskapskontroll skal kontrollutvalget 


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


samt om resultatene av disse. 


 


Kap. 7. Særlige oppgaver for kontrollutvalget 


§ 16.Valg av revisjonsordning. Valg av revisor 


Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal 


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


med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. 


Dersom kommunestyret eller fylkestinget vedtar å konkurranseutsette hele eller deler av 


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


fra kontrollutvalget. 


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


 


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







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


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


oppsigelse og avskjed av ansvarlig revisor. 


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


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


slik myndighet ikke er delegert til revisor. 


 


§ 18.Budsjettbehandlingen 


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


eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og 


revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller 


fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. 


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


kontrollutvalget om budsjett for revisjonen. 


 


Kap. 8. Saksbehandling og sekretariat. 


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


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


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


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


saksdokumenter. 


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


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


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


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


 


§ 20.Sekretariat 


Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand 


som til enhver tid tilfredstiller utvalgets behov. 


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


utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. 


Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon 


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


Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens eller fylkekommunens 


administrasjon. Den som utfører revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller 


fylkeskommunen, kan ikke utøve sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. Det samme 







gjelder medlemmer av kontrollutvalget eller kommunestyret eller fylkestinget i den 


aktuelle kommunen eller fylkeskommunen. 


Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet 


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


Administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde ikke 


instruksjons- eller avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet. 


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


 


Kap. 9 Ikrafttredelse - overgangsregler 


§ 21.Ikrafttredelse m.m. 


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


1993 nr. 4044 om kontrollutvalg. 


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


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


november 2007. 


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


 


§ 22.Overgangsregler 


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


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


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


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


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


en plan for selskapskontroll. 


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


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


  Oversikt over saker behandlet / til oppfølging i kontrollutvalget 


  Referatsaker 


  Eventuelt 


 


 


 


Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen 
26.2.15  Behandle revisjonsgjennomgang av rådmannens oppfølging av kommunestyre sak 


50/14, punkt 9.    


9.4.15 (avlyst)   


7.5.15  Oppfølgingssak - Revisjonsnotat om oppfølging av vedtak – viltnemda (KU sak 


1/2015). 


 Varslinger 2014.  


18.6.15  Sak om Viltnemda. 


10.9.15  Sak om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR). 


26.11.15  Opplæring av nytt kontrollutvalg.  


 Behandle prosjektplan for revisjonsundersøkelse om Viltnemda. 


   


 Evt. virksomhetsbesøk til Romerike Krisesenter. 


 Sak om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR). 


 


Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 
26.2.15   


9.4.15 (avlyst)   


7.5.15  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2014.  


18.6.15   


10.9.15   


26.11.15   


   


  


 


Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon  
26.2.15   


9.4.15 (avlyst)   


7.5.15   


18.6.15   


10.9.15   


26.11.15  Bestille neste forvaltningsrevisjonsprosjekt.  


    


 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet - følges vedtak opp. 


 Overordnet analyse. 


 


Møte Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
26.2.15   


9.4.15 (avlyst)   


7.5.15     
18.6.15   


10.9.15  Eierskapskontroll – NRV AS og RA-2 AS (Strandveien 1 AS). 
26.11.15   


   


 Overordnet analyse. 


 Selskapskontroll (eierskapskontroll) - Miljøhuset Gnisten og Gnistregn AS. 
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Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
26.2.15   


9.4.15 (avlyst)   


7.5.15   


18.6.15   


10.9.15  Rapport revisjonsåret 2014/2015. 


 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og forvaltningsrevisor.  


26.11.15   


     


 Oppdragsansvarlig revisorer avgir skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet (sept.). 


 Engasjement brev fra Romerike Revisjon IKS (jan/feb). 


 Overordnet revisjonsstrategi fra Romerike Revisjon IKS (sept. – nov.). 


 Rapport revisjonsåret 2015 (sept.).  


 


Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
26.2.15   


9.4.15 (avlyst)   


7.5.15   


18.6.15   


10.9.15  Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2016. 


26.11.15   


   


 


 


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


orientering. 


9.4.15 (avlyst)   


7.5.15   


18.6.15   


10.9.15  Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget.  


26.11.15   


   


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


 


 


 


 








 


Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 
 


 


§ 77.Kontrollutvalget 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


10. Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om kontrollutvalgets 
oppgaver og saksbehandling mv. 
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Sak nr. Sak Møtedato 


26/2014 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon. 27.11.14 
 


Saksbehandler 


 Øystein Hagen 


 


Saksdokumenter 
1. Plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2016 


2. Oversikt over påbegynte og planlagte forvaltningsrevisjonsprosjekter blant kommunene på 


Romerike. 


 


 


Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har besluttet å ta prioritering av temaer for forvaltningsrevisjon opp til vurdering i 


denne saken.  


 


I gjeldende plan (vedlegg 1) er det 4 prioriterte områder for felles forvaltningsrevisjonsprosjekter. 


Disse er: 


 Beredskap – samfunnsperspektiv 


o Har kommunen beredskapsplaner og risiko- og sårbarhetsanalyser som oppfyller lovens 


krav?  


o Foretar kommunen realistiske og relevante øvelser?  


 Internkontroll – økonomisk perspektiv / medarbeiderperspektiv 


o Etterleves lederavtaler? Har de et godt innhold?  


o Har Nittedal tilfredsstillende rutiner for avviksrapportering og følges rapportene opp? 


Her kan det være aktuelt å se på overordnede systemene eller gå mer detaljert inn på 


enkeltområder (for eksempel skole) 


 Fastlegeforskrift/fysioterapi – brukerperspektiv / lov etterlevelse 


o Får kommunen det den skal ha – det som er avtalt, og det som det betales for?  


 


Prosjektet følges politiske vedtak opp er allerede gjennomført. I tillegg er det gjennomført et prosjekt 


på anskaffelser og kontraktsoppfølging. 


 


Planen bygger på en overordnet analyse av kommunens virksomhet foretatt i 2012. Overordnet 


analyse er utarbeidet som et arbeidsdokument for kontrollutvalget, og utvalget 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.  


 


Kontrollutvalget kan gjøre andre vurderinger av risiko og vesentlighet nå enn da analysen ble gjort i 


2012, noe som igjen kan gi en annen prioritering av prosjekter. Kontrollutvalget bør vurdere om man 


fortsatt ønsker å gjennomføre de gjenværende prosjektene som er planlagt eller i stedet velge nye 


områder.  


 


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


 Byggesaker 


 IKT 


 Samhandlingsreformen 
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 NAV sosial 


 PPT 


 


En liste med påbegynte og planlagte forvaltningsrevisjonsprosjekter blant kommunene på Romerike 


er vedlagt saken (vedlegg 2). Kontrollutvalget kan vurdere om det er prosjekter her som kan være 


aktuelle for Nittedal. 


 


Kommunestyret har delegert myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer i planen i 


planperioden, og ny 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. 


 


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. 


 


 


 


Kontrollutvalgets vedtak 


Kontrollutvalget vedtar følgende prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2014 - 


2016: 


1. Beredskap (klimaperspektiv)  


2. Internkontroll (Har Nittedal tilfredsstillende rutiner for avviksrapportering og følges 


rapportene opp?) 


3. Rus og psykiatri  


 


Sign. 
 


 


Utskrift 
Romerike Revisjon IKS 


 


 


 








 
 


REGLEMENT FOR NITTEDAL KOMMUNES KONTROLLUTVALG 
 
§ 1 Lovgrunnlag 
Forskrift om kontrollutvalg, fastsatt av kommunal- og regionaldepartementet 15.6.2004 nr. 
905 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 77 nr. 11 er bindende og gjelder i sin helhet.  
 
§ 2 Kontrollutvalgets formål og oppgaver 
Kontrollutvalget skal gjennom sitt arbeid: 


 påse at organisering, saksforberedelse og beslutningsprosess i de politiske organene 
og administrasjonen fungerer på en måte som garanterer oppfyllelse av alle faglige 
krav og ivaretar grunnleggende rettssikkerhetshensyn overfor innbyggerne og andre 
som berøres av vedtakene. 


 sikre gode rutiner som overholdes, slik at politikerne og administrasjonen får et godt 
omdømme blant innbyggerne og hos overordnet myndighet 


 øke den allmenne tilliten til at kommunale oppgaver blir ivaretatt på best mulig måte 
 
Kontrollutvalget utfører sine oppgaver på kommunestyrets vegne og kan ikke tillegges andre 
funksjoner enn de som fremgår av kommuneloven § 77 og forskrift om kontrollutvalg. 
 
Kontrollutvalget utarbeider årsplan for egen virksomhet. Kontrollutvalget utarbeider separat 
årsrapport til kommunestyret om egen virksomhet. 
 
Kontrollutvalget påser at kommunen utarbeider retningslinjer og fullmakter som regulerer 
kommunens håndtering av saker som skal politianmeldes og påtalebegjæres. 
 
Sakkyndig bistand kan benyttes i samråd med revisor og etter at det finansielle ansvaret for 
kostnader for denne bistand er avklart med revisor eller rådmannen. 
 
§ 3 Valg og sammensetning 
Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og 
varamedlemmer, herunder leder og nestleder til kontrollutvalget. Minst ett av 
kontrollutvalgets medlemmer skal også være medlem av kommunestyret. Leder for 
kontrollutvalget bør velges fra mindretallsgruppene i kommunestyret, dvs. fra et av de 
partiene som ikke har ordførervervet og/eller ikke er med i den flertallsgruppen som har valgt 
ordfører. 
 
§4 Vedtaksførhet og stemmeplikt 
Kontrollutvalget er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede, jf. 
kommuneloven § 33. Medlemmene har plikt til å stemme i alle saker. 
 
§ 5 Saksbehandlingen i kontrollutvalget 
Utvalgets møter gjennomføres i henhold til særskilt vedtatt møteplan og/eller på de 
tidspunkter og vilkår som følger av forskrift om kontrollutvalg § 3.3. 
 
Kontrollutvalget treffer sine vedtak i møte. 
 
Sakliste settes opp i samarbeid mellom utvalgets leder og utvalgets sekretær. Møteinnkalling 
og sakliste sendes ut i tråd med § 4 i felles reglement for alle politiske organer. 
 
Det føres protokoll fra utvalgets møter. Protokollen sendes de samme personer som mottar 
møteinnkalling. 







 
Sakliste og saksdokumenter oppbevares og administreres av utvalgets sekretær. 
 
Utvalgets leder kan invitere eller pålegge andre folkevalgte eller tjenestemenn å møte i 
utvalgets møter. 
 
§ 6 Innhenting av opplysninger 
Kontrollutvalgets behov for innhenting av opplysninger fra kommunale organer eller fra 
kommunens forbindelser meldes til utvalgets leder. Dersom ikke spesielle forhold tilsier noe 
annet, innhentes de ønskede opplysninger av revisor på vegne av utvalgets leder. 
 
§ 7 Granskning 
Kommunestyret kan pålegge kontrollutvalget å iverksette granskning. Ordfører fremmer slike 
saker overfor kommunestyret. Dersom spesielle forhold tilsier det, kan slike krav reises 
direkte i kommunestyrets møter.  
 
Tjenestemenn i kommunen kan anmode om at granskning iverksettes. Anmodningen sendes 
til rådmannen. Rådmannen fremmer saken overfor ordfører. Ordfører fremmer saken 
eventuelt overfor kommunestyret. Dersom spesielle forhold tilsier det, kan anmodning om 
granskning fremmes direkte overfor ordfører. 
 
Krav om granskning skal begrunnes og om mulig dokumenteres. 
 


 







