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MØTEINNKALLING   
 

Sørum kontrollutvalg 
 
Dato: 19.1.2016 kl. 18:00  
Sted: Rådhuset, møterom 91  
Arkivsak: 15/00016  
Arkivkode:   
 
Mulige forfall meldes snarest til Øystein Hagen, tlf 67 93 45 81, mobil 99 50 34 02 
eller oyshag@lorenskog.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. 
 

SAKSKART  Ca. tid for 
behandling 

Saker til behandling 

1/16 16/00005-1 Referater 18:00 

2/16 16/00002-1 
Selskapskontroll NRV AS og RA-2 (Strandveien 
1) 

18:15 

3/16 15/00167-2 
Orientering om overordnet revisjonsstrategi og 
revisjonsplan for regnskapsrevisjon 2015 

18:45 

4/16 16/00003-1 Bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 19:15 

5/16 15/00167-1 Engasjement brev fra Romerike Revisjon IKS 19:45 

6/16 15/00178-1 
Årlig orientering om kommunens behandling av 
tips/varsling 

20:00 

7/16 15/00169-1 
Gavekort/billetter til folkevalgte og 
administrasjonen i Sørum kommune 

20:10 

8/16 15/00182-1 
Kommunestyre har bedt kontrollutvalget vurdere 
kommunens etiske retningslinjer, særlig med 
hensyn til habilitetsspørsmål 

20:30 

9/16 15/00159-1 Kontrollutvalgets årsplan for 2016 21:00 

10/16 15/00164-1 Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 21:30 

11/16 16/00006-1 Eventuelt 21:45 

 

mailto:oyshag@lorenskog.kommune.no
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Lørenskog, 12.1.2016 
 
 
 
Tore Kampen 
Kontrollutvalgsleder 
                                                                     Øystein Hagen 
                                                                     Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
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Saker til behandling 

1/16 Referater 

Arkivsak-dok. 16/00005-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sørum kontrollutvalg 19.01.2016 1/16 

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

Vedlegg: 
1. Oversikt over saker til oppfølging 2015.
2. Oversikt over saker til behandling 2016.
3. Melding fra kommunestyret om vedtak i sak 139/15 – Forvaltningsrevisjonsrapport

– Krogstad Miljøpark AS – geoteknisk undersøkelse og bygging av vegkryss.
4. Melding fra kommunestyret om vedtak i sak 160/15 - Jan Myhrvold – Fritak fra 

verv som varamedlem i styret for Sørum kommunalteknikk KF. Stadfestelse av 
valg av kontrollutvalg.

Saksframstilling: 
Under denne saken legges referatsakene frem. 

Tilbake til sakslisten 
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2/16 Selskapskontroll NRV AS og RA-2 (Strandveien 1) 

Arkivsak-dok. 16/00002-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sørum kontrollutvalg 19.01.2016 2/16 

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

 Kommunestyret tar rapporten til orientering.

Vedlegg:  
Eierskapskontroll – NRV AS og RA-2 AS (Strandveien 1 AS) 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomfører kontroll med forvaltningen av 
eierinteressene i selskaper som er omfattet av slik kontroll. Bakgrunn for 
eierskapskontrollen er revidert plan for selskapskontroll 2014 – 2016. I tillegg har 
kontrollutvalget i Rælingen bedt om en orientering om status/plan for avvikling av 
NRV og RA-2. 

Begge selskapene er besluttet avviklet. Virksomheten skiller seg fra andre selskaper 
som har som formål å fylle en samfunnsfunksjon. Denne eierskapskontrollen er 
derfor gjort noe avgrenset i forhold til en ordinær eierskapskontroll. Kontrollen tar 
sikte på å besvare følgende problemstillinger: 

1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?
2. Status/plan for avviklingen av NRV/RA-2, ref. kontrollutvalget i Rælingen sin
bestilling. 

Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 
Samtlige eiere har utarbeidet eiermelding. Tilbakemeldingene fra eierne viser at de 
også er kjent med innholdet i de respektive eiermeldinger. Den viser også at samtlige 
eiere etterlever de føringer som er gitt dem i eiermelding og av kommunestyre eller 
formannskap, på selskapets generalforsamling. 

Styre- og generalforsamlingsprotokoller de siste to år viser at eierne orienteres om 
sentrale saker relatert til realiseringen av eiendeler og status for avviklingen. Det 
fremgår også at det ikke er kommet innsigelser fra eierne ved behandlingen av disse 
sakene. 
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Status/plan for avviklingen av NRV/RA-2, ref. kontrollutvalget i Rælingen sin 
bestilling. 
Fremdriftsplanen for avviklingen legger opp til at NRV AS avvikles i 2017, mens RA-2 
AS, på grunn av utviklingsprosjektet i Strandveien 1, først planlegges avviklet i 2020 
– 2024, avhengig av hvor fort salgsprosessen går. Revisjonen konstaterer at RA-2 
AS, frem til prosjektet i Strandveien 1 er gjennomført, vil være et 
eiendomsutviklingsselskap, og ikke kun selge ut selskapets eiendeler.  Det vil knytte 
seg økt risiko ved denne type utviklingsprosjekt samtidig som muligheten til å skape 
verdier også øker. Dette er eierne kjent med gjennom løpende rapportering om 
status, både på orienteringsmøter og generalforsamlinger. 
 
Revisjonens samlede vurderinger og anbefalinger 
Det er ikke avdekket forhold som tilsier at eierne ikke fører tilfredsstillende kontroll 
med sine eierinteresser.  
 
Slik revisjonen vurderer det endres formålet i Strandveien 1 AS i 2015. RA-2 AS (nå 
Strandveien 1 AS) har frem til nå vært et oppryddingsselskap. Formålet endres fra et 
selskap som kun skulle realisere eiendeler fra det tidligere avløpsselskapet, til et 
selskap som skal utvikle eiendom med tanke på videre salg. 
 
Revisjonen mener at selskapet bør tas stilling til om det bør gjøres opp status overfor 
innbyggerne/abonnementene før selskapet Strandveien 1 AS går videre med sine 
planer om utvikling og realisering av eiendommen. Slik revisjonen oppfatter det har 
oppryddingen knyttet til de tidligere selvkostselskapene ikke vært skattepliktig. 
Virksomheten i Strandveien 1 AS kan bli å anse som skattepliktig. En verdivurdering 
av eiendommen slik den fremstår i dag vil da kunne få betydning for beregning av en 
mulig gevinst ved senere salg av eiendommen. 
 
Revisjonen har for øvrig ingen konkrete anbefalinger som er egnet til å forbedre 
eieroppfølgingen vesentlig. 
 
Det legges opp til at revisjonen presenterer rapporten i møtet. 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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3/16 Orientering om overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan 
for regnskapsrevisjon 2015 

Arkivsak-dok. 15/00167-2 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sørum kontrollutvalg 19.01.2016 3/16 

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

Vedlegg:  
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2015 (ettersendes medlemmene) 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen blir revidert på en betryggende måte. 
Revisjon av årsregnskapet er en helt sentral del av kommunens egenkontroll. 
Revisor avdekker og forebygger feil og mangler i kommunens økonomiske 
rapportering gjennom sine kontroller. I tillegg veileder revisor kommunen for å bidra 
til å forebygge og avdekke feil og misligheter. 

Regnskapsrevisjonen skal gi grunnlag for å bekrefte at årsregnskapet er avlagt i 
henhold til lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Revisor går ikke gjennom 
alle tall i årsregnskapet, men kontrollerer deler av det, basert på en vurdering av 
risiko for vesentlige feil i regnskapet. 

I tillegg til at kontrollutvalget holder seg løpende orientert om revisjonsarbeidet 
gjennom regnskapsåret, så ivaretar utvalget sitt påseansvar ved å følge opp 
revisjonen og revisjonsarbeidet ved å få forelagt seg en strategi og plan for 
regnskapsrevisjonen, samt underliggende risikovurderinger. 

Det er et krav (ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap) at revisor skal 
utarbeide en plan for hvordan revisjonen skal gjennomføres. Revisjonsplanen bygger 
på en overordnet revisjonsstrategi som beskriver revisjonens formål og omfang, når 
revisjonen skal utføres og hvilken angrepsvinkel den skal ha. Revisjonsplan og – 
strategi baseres på en vurdering av risiko og vesentlighet.  

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

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

Tilbake til sakslisten 

 
 
 
  



8 

4/16 Bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Arkivsak-dok. 16/00003-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sørum kontrollutvalg 19.01.2016 4/16 

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

Vedlegg: 
1. Plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2015
2. Kontrollutvalgssak 36/2014 – 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 2013 – 2015 (vedlegg 1) så ble det i 
kontrollutvalgssak 36/2014 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. Kommunens styrings- og kontrollsystem  
2. Samhandlingsreformen  
3. Anskaffelser  
 
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).  
De tre siste forvaltningsrevisjonsprosjektene som er behandlet i Sørum er 
sykefraværsarbeid i Sørum kommune, introduksjonsordningen for flyktninger og 
Krogstad Miljøpark AS. 
 
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 
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5/16 Engasjement brev fra Romerike Revisjon IKS 

Arkivsak-dok. 15/00167-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sørum kontrollutvalg 19.01.2016 5/16 

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

Vedlegg:  
Engasjementsbrev – Sørum kommune 

Saksframstilling: 
Romerike Revisjon IKS er valgt til kommunens revisor. Revisjonen består av 
forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon, og omfatter revisjonen av 
kommuneregnskapet.  
Revisor har et selvstendig faglig ansvar for å foreta revisjon i samsvar med lov, 
forskrift og god kommunal revisjonsskikk (GKRS).  
I vedlagte engasjementsbrev til kontrollutvalget har Romerike Revisjon beskrevet sin 
forståelse av revisjonsoppdraget, slik at kontrollutvalget får en oppfatning av 
rollefordeling og hva som kan forventes av revisjonen. Det er imidlertid viktig å 
understreke at engasjementsbrevet ikke kan begrense pliktene revisor har etter lov 
og forskrift, men har som formål å klargjøre ansvar og omfanget av revisjonen på 
områder som ikke er dekket av regelverket. 

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

Tilbake til sakslisten 
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6/16 Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling 
 
Arkivsak-dok. 15/00178-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sørum kontrollutvalg 19.01.2016 6/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om varslingssaker 2015 til orientering. 
 
 
Vedlegg:  
Rådmannens skriftlige redegjørelse om varslingssaker 2015 – Unntatt 
offentlighet jf. Offl § 13, jf. fvl. § 13 (Sendes i eget vedlegg til medlemmene) 

 
 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har bedt rådmannen om en skriftlig orientering vedrørende 
varslingssaker 2015. Det vises til vedlegg. 
 
Kommunen har en intern elektronisk varslingsordning og en kvalitetsprosess med 
varslingsskjema tilknyttet Kvalitetssystemet/avviksordningen med tilgang for alle 
ansatte fra Ansattportalen. Melder/varsler har anledning til å velge anonymitet og 
konfidensiell behandling. Varslene går til rådmannen og HR-sjefen. 
 
Kommunen har inngått en avtale med Romerike Revisjon IKS om ekstern 
varslingsordning.  
 
For å øke kunnskap om hva varsling av kritikkverdige forhold innebærer, og hvor 
man finner varslingskanalene, ble det holdt en presentasjon for alle lederne i 2015. 
Her ble kvalitetsprosessen, aktuelt lovverk og de ulike varslingskanalene presentert. 
Presentasjonen ble også lagt ut på kommunens intranett slik at alle ledere kan 
benytte den i egen virksomhet. 
 
Sørum kommune har mottatt 3 tips fra innbyggere om mulige misligheter/ 
uregelmessigheter, og sakene er under behandling.  
Det er mottatt 1 varsel om mulig kritikkverdig forhold, og saken er lukket. 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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7/16 Gavekort/billetter til folkevalgte og administrasjonen i Sørum 
kommune 

Arkivsak-dok. 15/00169-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sørum kontrollutvalg 19.01.2016 7/16 

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

Vedlegg: 
1. Mailkorrespondanse vedrørende saken (jf. offl. § 13 nr.1, jf. forvl § 13 første ledd nr.1)  
2. Gavekort fra aktivitetsparken Høyt & Lavt til politikere og administrasjon – liste for 

avkryssing (unntatt offentlighet jf. offl. § 13 nr.1, jf. forvl § 13 første ledd nr. 1)

Saksframstilling: 
I forbindelse med åpningen av den nye aktivitetsparken Høyt & Lavt i Sørum 
kommune ble kontrollutvalget gjort oppmerksom på at politikere og administrative 
personer i kommunen kunne ha mottatt gavekort til en verdi av kr 1500,- (5 billetter á 
kr 300,-). Det ble blant annet bekreftet av en kommunestyrepolitiker, og personen 
hadde returnert gaven. 

Med bakgrunn i overnevnte ble det fra forrige kontrollutvalgsleder sendt en 
henvendelse til kommunen hvor den ble oppfordret til å rette en intern henvendelse til 
politikere og administrasjonen og gjøre oppmerksom på etikkreglementets regler 
knyttet til gaver, og at det oppfordres til å returnere eventuelle mottatte gaver. 

Kommunen sendte ut en henvendelse til kommunestyrets og miljø- og 
utviklingsutvalgets medlemmer, samt rådmannen og leder for plan, næring og kultur 
den 23. september 2015. Her ble det blant annet spurt om det var noen som hadde 
mottatt gavekort fra aktivitetsparken, og i så fall hva de har gjort med den.  

Alle svarene er nå mottatt og sammenfattet i et eget dokument. Av 36 spurte har 7 
personer mottatt og returnert gaven/billettene.  

Tilbake til sakslisten 
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8/16 Kommunestyre har bedt kontrollutvalget vurdere kommunens 
etiske retningslinjer, særlig med hensyn til habilitetsspørsmål 

Arkivsak-dok. 15/00182-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sørum kontrollutvalg 19.01.2016 8/16 

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

Vedlegg: 
1. Etikkplakaten
2. Veileder til etikkplakaten
3. Notat om habilitet ved budsjettbehandlingen

Saksframstilling: 
I kommunestyret den 9.9.15 så fattet kommunestyret følgende vedtak under saken 
om orienteringer: 

Forslag: Kontrollutvalget bes vurdere kommunens etiske retningslinjer, særlig med 
hensyn til habilitetsspørsmål, v/Jane Bråthen (uavh). Kommunestyret vedtok 
forslaget enstemmig. 

Sørum kommune har en etikkplakat med en påfølgende veileder (vedlegg 1 og 2). 
Etikkplakaten skal bidra til bevissthet og refleksjon rundt etiske problemstillinger i 
egen arbeidssituasjon. For å lykkes med dette er det viktig at ledere legger til rette for 
dialog og diskusjon om etikk blant sine ansatte. Etikkplakaten gjelder for alle ansatte, 
tillitsvalgte og folkevalgte i deres omgang med medarbeidere, innbyggere og andre 
samarbeidspartnere. 
Veilederen er et supplement til kommunens etikkplakat, og er ment som et verktøy 
for ledere, medarbeidere og folkevalgte for å stimulere til refleksjon og lokal 
forankring av etikkplakatens innhold. 

Punkt 3 i etikkplakaten skildrer habilitet. Habilitet omhandler forhold som kan svekke 
tilliten til at arbeidstakere eller folkevalgte er upartiske i sin saksbehandling. Alle som 
treffer eller legger til rette for avgjørelser i Sørum kommune er bundet av 
forvaltningslovens og kommunelovens regler om habilitet. 

Etter sekretariatets vurdering er punktet om habilitet i etikkreglementet godt 
beskrevet. Habilitet er et utstrakt tema, og et etikkreglement er ikke ment å skulle 
dekke alle sider av det. Etikkreglementet skal bidra til bevissthet og refleksjon rundt 
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etiske problemstillinger, og det mener sekretariatet at etikkplakaten og dens veileder 
gjør. Det er forvaltningslovens og kommunelovens regler om habilitet som må brukes 
i det enkelte tilfelle, og dette påpeker etikkplakaten/veilederen helt korrekt. 
 
Kontrollutvalget har tidligere sendt et dokument til kommunestyret omhandlende 
habilitet ved budsjettbehandling (vedlegg 3). Dette notatet omtaler litt generelt om 
habilitetsvurderinger og kommunelovens- og forvaltningslovens bestemmelser om 
habilitet. 
 
I kontrollutvalget årsplan for 2016 er det lagt opp til at kontrollutvalget skal få en 
innføring i problemstillinger rundt habilitet i løpet av 2016. Denne presentasjonen kan 
også sendes til kommunestyret.      
 
Det nyvalgte kommunestyret har gjennomført folkevalgtopplæring i oktober og 
november 2015, og her var habilitet en del av opplæringen.  
     
Denne saken legges frem for kontrollutvalget til behandling, hvor utvalget har blitt 
bedt om å vurdere kommunens etiske retningslinjer, særlig med hensyn til 
habilitetsspørsmål. Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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9/16 Kontrollutvalgets årsplan for 2016 

Arkivsak-dok. 15/00159-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sørum kontrollutvalg 19.01.2016 9/16 

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

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

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2016 til orientering.

Vedlegg:  
Forslag til kontrollutvalgets årsplan for 2016 

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

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

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

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

 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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10/16 Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 

Arkivsak-dok. 15/00164-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sørum kontrollutvalg 19.01.2016 10/16 

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

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering.

Vedlegg:  
Kontrollutvalget i Sørum kommune sin årsrapport for 2015 

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

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

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

Sekretariatet har utarbeidet et forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2015, se 
vedlegg. 

Tilbake til sakslisten 
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11/16 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 16/00006-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sørum kontrollutvalg 19.01.2016 11/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 
 

 
Saksframstilling: 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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For ansatte og folkevalgte 
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OM ETIKKPLAKATEN 


Etikkplakaten skal bidra til bevissthet og refleksjon rundt etiske problemstillinger i egen 


arbeidssituasjon. For å lykkes med dette er det viktig at ledere legger til rette for dialog og 


diskusjoner om etikk blant sine ansatte. Etikkplakatens innhold gjelder for alle ansatte, tillitsvalgte og 


folkevalgte i deres omgang med medarbeidere, innbyggere og andre samarbeidspartnere. 


Lederansvar 


Lederne har stor innflytelse i organisasjonen gjennom sin atferd og lederstil, og kan selv komme i 


situasjoner hvor valg og beslutninger krever god etisk standard. 


 


Ledere med personalansvar skal sikre at etikkplakaten med veileder er tema på personalmøte minst 


en gang i året, og gjennomgås som ledd i prøvetidsoppfølgingen av nyansatte. Kommunelovens § 48 


stiller krav til at alle kommuner arbeider aktivt for en høy etisk standard, og rapporterer om 


iverksatte tiltak i sin årsberetning. Alle ledere har ansvar for å bringe brudd på etikkplakaten videre i 


linjeledelsen og bidra til å hindre at det utvikler seg uheldig kultur. 


Ansatte 


Alle ansatte plikter å gjøre seg kjent med de bestemmelser som gjelder for stillingen og 


virksomheten, og har et personlig ansvar for å etterleve etikkplakaten. Tvilstilfeller bør drøftes i 


forkant med nærmeste overordnede. 


Folkevalgte 


Folkevalgte bør henvende seg til ordfører i alle typer tvilstilfelle. 


Sanksjoner 


En handling eller unnlatelse i tjenesten vil kunne bedømmes som en tjenesteforsømmelse og kan få 


konsekvenser for arbeidsforholdet. Handlinger kan være av en slik art at de medfører tiltak etter 


arbeidsmiljølov, og eventuelt påtale og straffereaksjoner etter straffeloven.  


 


OM VEILEDEREN 
Denne veilederen er et supplement til kommunens etikkplakat, og er ment som et verktøy for ledere, 


medarbeidere og folkevalgte for å stimulere til refleksjon og lokal forankring av etikkplakatens 


innhold. For hvert av de ti nevnte punktene i etikkplakaten gis det her ytterligere kommentarer, 


henvisning til relevante kilder, samt forslag til drøftingsoppgaver for virksomhetene. 
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1. KOMMUNENS VERDIGRUNNLAG 


 
Åpenhet   
Åpen informasjon og evne til å stimulere til kritisk debatt 


 
Dialog  
Å skape forutsetninger for en likeverdig, skapende og forpliktende dialog både internt og eksternt  
 
Lojalitet  
Forpliktende adferd i forhold til brukere, kollegaer, andre ledere og beslutninger 
 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


  


KOMMENTARER 
Kommunens verdier skal være førende for all virksomhet i organisasjonen. Det er et 
lederansvar at verdiene blir operasjonalisert og levendegjort på eget tjenestested.  
 
Åpenhet er i avgjørende for å unngå mistanker om uheldig sammenblanding av private og 
profesjonelle interesser. De lovfestede krav i offentlighetsloven og forvaltningsloven bidrar 
til åpenhet. Samtidig er det nødvendig å ivareta behovet for konfidensialitet og følge 
lovpålagt taushetsplikt. 
 
Sørum kommune skal fremstå som en godt synlig, profesjonell og positiv aktør i 
lokalsamfunnet, både for de som mottar tjenester og befolkningen forøvrig. Vektlegging av 
dialog og kommunikasjon, både internt og eksternt, står sentralt for å oppnå dette. 
 
Alle ansatte plikter lojalt å overholde lover, forskrifter og reglementer som gjelder for 
Sørum kommunes virksomhet. Dette innebærer også lojalitet knytte til vedtak som er 
fattet. 
 
ANDRE KILDER  


 Prosessen «Verdigrunnlag» i Kvalitetssystemet 


 Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement 


 Markeds- og kommunikasjonsstrategien 


 KS – Etikkportalen 
 
AKTUELLE DRØFTINGSOPPGAVER 


 Hva betyr disse verdiene for oss? 


 Hvordan kan de operasjonaliseres ved vår virksomhet?  


 Hvordan kan vi etterleve dem i vår arbeidshverdag? 
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2. FORHOLDET TIL INNBYGGERE OG BRUKERE 


Vi tar hensyn til innbyggernes interesser, tilstreber likebehandling og opptrer med respekt overfor 
innbyggere og brukere.  
 
 
 
  


KOMMENTARER 
Det må ofte foretas avveininger mellom allmenne samfunnshensyn, enkeltpersoners 
rettssikkerhet og ulike partsinteresser.  
 
Av omgivelsene og innbyggerne vil våre ansatte bli oppfattet som representanter for Sørum 
kommune, både i og utenfor arbeidstiden. Det er derfor viktig at alle ansatte opptrer på en 
måte som ikke skader kommunens omdømme utad. Dette gjelder også folkevalgte. Samtidig 
er det viktig at den enkelte virksomhet har et bevisst forhold til hvordan man informerer og 
kommuniserer med brukere og innbyggere.  
 
ANDRE KILDER 


 Prosessen «Brukerdialog» i Kvalitetssystemet 


 Markeds- og kommunikasjonsstrategien 
 
AKTUELLE DRØFTINGSOPPGAVER 


 I hvilke situasjoner hvor vil det være særlig viktig for ansatte i vår virksomhet å være 
oppmerksom på sin rolle som representanter for kommunen? 
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3. HABILITET 


Vi har et bevisst forhold til egen habilitet, og unngår situasjoner som kan svekke tilliten til at våre 
beslutninger tas på et nøytralt grunnlag. 
 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


KOMMENTARER 
Habilitet omhandler forhold som kan svekke tilliten til at arbeidstakere eller folkevalgte er 
upartiske i sin saksbehandling. Alle som treffer eller legger til rette for avgjørelser i Sørum 
kommune er bundet av forvaltningslovens og kommunelovens regler om habilitet.  
 
Tvil om egen habilitet skal tas opp med nærmeste leder. I vurderingen skal det legges stor 
vekt på hvordan omverdenen vil bedømme forholdet. De beslutninger som tas må ikke bli 
påvirket av hensyn som er uvedkommende for saken. Forvaltningsloven gir bestemmelser 
om habilitet som gjelder for alle ansatte i kommunen. 
 
Det kan oppstå konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. Dette kan 
også gjelde tilfeller som ikke rammes av forvaltningslovens bestemmelser om habilitet. 
Slike interessekonflikter kan for eksempel være: 


 Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskolleger 


 Lønnet bierverv/biarbeid som kan påvirke ens arbeid i kommunen 


 Engasjement i interesseorganisasjon eller politisk virksomhet som berører områder 
som den enkelte arbeider med i kommunen 


 Personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende medarbeider 
kommer i en konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i forhold til kommunens 
virksomhet. 
 


Forvaltningsloven sier at når en person er inhabil, så skal vedkommende fratre ved 
behandling av saken. Denne regel er til for å sikre tilliten til upartiskhet. Det er 
vedkommende sitt eget ansvar å påse at inhabilitet ikke er tilstede.  
 
Foreligger inhabilitet, skal overordnet varsles, slik at andre kan overta saksbehandlingen. 
Foreligger det tvil om habilitet hos folkevalgte, avgjør det folkevalgte organ hvor 
vedkommende er medlem om inhabilitet foreligger ved flertallsvotering. 
 
ANDRE KILDER 


 Forvaltningsloven 


 Kommuneloven 
 
AKTUELLE DRØFTINGSOPPGAVER 


 På hvilke områder kan det oppstå spørsmål vedrørende habilitet i vår virksomhet? 
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4. TAUSHETSBELAGTE OG FORTROLIGE OPPLYSNINGER 


 
Vi ivaretar taushetsbelagte og fortrolig opplysninger på en forsvarlig måte, både i og utenfor 
arbeidstiden. 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


KOMMENTARER 
Ansatte i Sørum kommune er pålagt taushetsplikt i henhold til forvaltningslovens § 13 og 
eventuelle særlover. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet 
tjenesten eller arbeidet. Taushetsbelagte opplysninger kan ikke utnyttes i arbeid for andre 
arbeidsgivere eller til personlig vinning. 
 
Taushetsplikten omfatter også opplysninger om brukere, kollegaer og ledere. Det er viktig å 
ha et bevisst forhold til hvordan man opptrer i og utenfor arbeidstiden, samt hvilken 
informasjon man deler på sosiale medier.  
 
ANDRE KILDER 


 Forvaltningsloven 


 Særlovgivning for enkelte yrkesgrupper 


 Prosessen «IKT-policy og IKT-sikkerhetspolicy» i Kvalitetssystemet 


 KS-veileder: Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn, ungdom og 
familier 


 
AKTUELLE DRØFTINGSOPPGAVER 


 Hvilke regler om taushetsplikt gjelder for vår virksomhet? 


 Hvilke problemstillinger knyttet til taushetsplikt møter vi ofte i vår virksomhet? 


 På hvilke arenaer bør vi være særlig påpasselig med hvilken informasjon vi deler? 


 Hvilke utfordringer medfører taushetsplikten for vårt samarbeid med andre instanser, 
og hvordan kan vi håndtere dette? 
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5. LOJALITETSPLIKT 


Arbeidstakere og kommunen som arbeidsgiver har en gjensidig lojalitetsplikt. Når en beslutning er 


tatt effektuerer vi vedtaket, uavhengig av vår personlige oppfatning.  


  


KOMMENTARER 
Lojalitetsplikt er et alminnelig kontraktsrettslig prinsipp og det følger av arbeidsforholdet at 
det er en gjensidig lojalitetsplikt mellom medarbeideren og kommunen. Medarbeideren 
plikter å opptre i samsvar med kommunens interesser og arbeidsgiver skal ivareta 
medarbeidernes interesser så langt det er mulig. Før et vedtak fattes, skal det være rom for 
diskusjon og motforestillinger. 
 
Alle ansatte plikter å melde fra til nærmeste leder om forhold han/hun blir kjent med som 
kan medføre tap eller skade for arbeidsgiver, kollegaer eller omgivelsene, slik at det kan 
iverksettes tiltak for å unngå eller begrense tap/skade.  
 
Lojalitetsplikten medfører ikke noen plikt til å følge pålegg om å gjøre noe ulovlig eller 
uetisk. 
 
ANDRE KILDER 


 «Kjøreregler» for samspillet mellom folkevalgt og administrativt nivå i Sørum kommune  
 
AKTUELLE DRØFTINGSOPPGAVER 


 I hvilke situasjoner kan det være særlig utfordrende å overholde lojalitetsplikten i vår 


virksomhet? 
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6. VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD 


Vi har et selvstendig ansvar for å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, som bryter med 
lover, regler og interne retningslinjer. 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


KOMMENTARER 
Ansatte skal ha mulighet til å varsle om kritikkverdige forhold som arbeidstakeren blir kjent 
med gjennom arbeidsforholdet og som er eller kan være i strid med: 


 Lover og regler 


 Virksomhetens retningslinjer 


 Alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt 
 
Som hovedregel skal kritikkverdige forhold først rapporteres til nærmeste overordnede. 
Dersom dette ikke fører til håndtering av saken, bør man vurdere å henvende seg til 
tillitsmannsapparatet eller til en offentlig kontroll- eller tilsynsmyndighet før en eventuelt 
går ut med opplysninger til allmennheten. Ansatte med slik informasjon må vurdere hva 
motivet for varslingen er og om forholdet objektivt sett er alvorlig. 
 
I enkelte tilfeller vil arbeidstakeren ha plikt til å varsle jfr. arbeidsmiljøloven. Dette gjelder 
særlig dersom man blir oppmerksom på feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller 
helse.  
 
Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler, eller som på andre måter gir til kjenne at han 
eller hun planlegger eller vurderer å varsle, er lovstridig. 
 
ANDRE KILDER 


 Arbeidsmiljøloven 


 Arbeidstilsynet 
 
AKTUELLE DRØFTINGSOPPGAVER 


 Hvordan varsler du om kritikkverdige forhold i vår virksomhet? 







9 
 


7. MOBBING, TRAKASSERING OG DISKRIMINERING 


 
Vi bidrar aktivt til et godt og inkluderende arbeidsmiljø, og tar avstand fra enhver form for mobbing, 
trakassering og diskriminering. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 


 


 


 


KOMMENTARER 
Det er trakassering når en eller flere personer gjentatte ganger over tid blir utsatt for 
negative handlinger fra en eller flere personer. Dette kan for eksempel være uønsket 
seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing, fratakelse av arbeidsoppgaver, eller sårende 
fleiping og erting. Videre bør det være en ubalanse i styrkeforholdet, slik at den som blir 
trakassert må ha vanskelig for å forsvare seg. Vi snakker ikke om trakassering dersom to 
omtrent like sterke personer kommer i konflikt, eller når det dreier seg om en 
enkeltstående konfliktepisode. 
 
Arbeidsmiljøloven forbyr trakassering eller annen utilbørlig opptreden på arbeidsplassen. 
Den sier også en del om arbeidsgivers og arbeidstakers plikter for å ivareta et godt 
arbeidsmiljø, og verneombudets rolle. 
 
 
ANDRE KILDER 


 Retningslinjer for konflikthåndtering i Kvalitetssystemet 


 Arbeidsmiljøloven 


 Likestillingsloven 


 Diskrimineringsloven 


 Arbeidstilsynet.no 


 Idébanken – Temahefte om mobbing i arbeidslivet 
 
AKTUELLE DRØFTINGSOPPGAVER 


 Hvordan skaper vi et godt og inkluderende arbeidsmiljø? 


 Hva gjør vi når vi utsettes for eller observerer mobbing, trakassering eller 
diskriminering? 
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8. GAVER OG PERSONLIGE FORDELER 


Vi unngår personlige fordeler som kan påvirke vår integritet eller fremstå som skadelig for vår 
saksbehandling, vår funksjon/virksomhet eller kommunen som helhet. 
 
Vi unngår å tilby tjenester eller fordeler til enkeltpersoner/grupper/foreninger o.a., som ikke har vært 


gjennom ordinær saksbehandling. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


KOMMENTARER 
Ansatte og folkevalgte skal ikke sette seg i situasjoner hvor de føler press eller forpliktelse 


til å foreta vurderinger ut over det faglige og forretningsmessige. Ansatte må også være 


varsomme med handlinger som kan misoppfattes, både av media og av interesseparten.  


I tvilstilfeller og ved tilbud om gaver, herunder testamentariske gaver og/eller arv, skal 


ansatte ta kontakt med nærmeste overordnede. Folkevalgte henvender seg til ordføreren.  


Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og ved 


informasjonsutveksling. Slik sosial omgang må imidlertid ikke være av en slik art at den 


påvirker beslutningsprosessen. 


Nærmeste overordnede skal informeres om gaver en mottar. Dersom gaven returneres, 


skal det følge med et brev som redegjør for kommunens regler om dette. 


Ansatte og folkevalgte skal ikke akseptere fritidsreiser for seg eller sin familie betalt av 


private bedrifter, organisasjoner og lignende som vedkommende har kontakt med på 


vegne av kommunen. 


Reise- og oppholdsutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av kommunen.  Unntak fra 


dette prinsippet kan bare skje etter særskilt vedtak av 


rådmannen/avdelingssjef/virksomhetsleder.  Folkevalgte legger sine saker frem for 


Økonomi- og administrasjonsutvalget. 


 
ANDRE KILDER 


 KS – Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon 


 Kommuneloven, forvaltningsloven, offentleglova, arbeidsmiljøloven, lov om offentlige 
anskaffelser, lov om offentlig støtte og konkurranseloven. 


 
AKTUELLE DRØFTINGSOPPGAVER 


 Hvilke type gaver er det akseptabelt å ta i mot? 
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9. KJØP AV VARER OG TJENESTER 


Vi foretar kommunale innkjøp i henhold til interkommunal og kommunal innkjøpsordning. Vi benytter 


ikke kommunens innkjøps- og rabattordninger ved personlige kjøp. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


KOMMENTARER 
Sørum kommune søker å skape gode relasjoner til nåværende og framtidige leverandører og 
andre interesseparter. Dette må ha et langsiktig og allment perspektiv og skal ikke innebære 
urimelig påvirkning eller kunne oppleves som noen form for press. Alle ansatte må ha et 
bevisst forhold til god etisk praksis i slikt arbeid. Der det inngås avtaler om samarbeid bør 
avtalen beskrive alle parters forpliktelser. 
 
ANDRE KILDER 


 Prosessene «Kommunal og interkommunal innkjøpsordning» i Kvalitetssystemet 


 Lov om offentlige anskaffelser  


 Forskrift om offentlige anskaffelser  


 Offentleglova  
 
AKTUELLE DRØFTINGSOPPGAVER 


 På hvilke områder skal innkjøpsordningen benyttes i vår virksomhet?  
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10. BRUK AV KOMMUNENS RESSURSER OG UTSTYR 


Vi tar vare på kommunens ressurser på den mest økonomiske og rasjonelle måten, og medvirker til at 
ressursene ikke misbrukes eller sløses med. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


KOMMENTARER 
For å løse arbeidsoppgaver på en ressurseffektiv måte må det gjøres avveininger mellom 


effektivitet, grundighet, kvalitet og god forvaltningsskikk.  


 


Privat bruk av kommunens maskiner, biler og annet utstyr kan bare skje i samsvar med 


fastsatte retningslinjer som utvikles ved den enkelte virksomhet.  


 


Kommunens kjøretøy/maskiner/utstyr skal ikke nyttes av ansatte til noen form for privat 


inntektsgivende virksomhet.  


 


Kommunens utstyr skal som hovedregel kun benyttes i kommunens tjeneste. 


Rådmannen/avdelingssjef/virksomhetsleder avgjør om utstyret kan lånes ut til privat bruk.  


Slik bruk må ikke være til ulempe for arbeidsgiver.  Utlånet skal registreres og brukeren står 


ansvarlig for utgifter og eventuelle skader som følge av utlånet 


 


ANDRE KILDER 


 IKT-policy og IKT-sikkerhetspolicy 


 Arbeidsgiverplattformen med arbeidsreglement 
 
AKTUELLE DRØFTINGSOPPGAVER 


 Hvordan kan den enkelte bidra til å sikre en forsvarlig bruk av virksomhetens utstyr og 


ressurser? 








 


Saker til behandling 2016 


Kontrollutvalget i Sørum kommune 
 


Møte Saker 


I hvert møte eller når 


kontrollutvalget 


bestemmer det 


 Postjournal 


 Rapportering fra revisjonen   


 Oversikt over saker til behandling og saker til oppfølging 


 Referatsaker 


 Eventuelt 


19. januar 
Kl. 18:00 


 


 Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling. 


 Kontrollutvalgets årsplan for 2016 


 Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 


 Gavekort/billetter til folkevalgte og administrasjonen i Sørum 


kommune 


 Behandle selskapskontroll NRV AS og RA-2 (Strandveien 1) 


 Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt 


 Engasjement brev fra Romerike Revisjon IKS 


 Orientering om overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for 


regnskapsrevisjon 2015 


 Kommunestyret har bedtkontrollutvalget vurdere kommunens etiske 


retningslinjer, særlig med hensyn til habilitetsspørsmål 


8. mars 
Kl. 18:00 


 


 Orientering fra rådmannen i forbindelse med plan for 


forvaltningsrevisjon og overordnet analyse 2017 – 2020  


5. april 
Kl. 18:00 


 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 - utkast  


 Overordnet analyse selskapskontroll 


 Behandle bestilt forundersøkelse om SNR 


 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten – Introduksjonsordning 


for flyktninger 


10. mai 
Kl. 18:00 


 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015. 


 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 


 Plan for selskapskontroll 2017 – 2020 – utkast 


14. juni 
Kl. 18:00 


 Plan for selskapskontroll 2017 – 2020  


6. september 


Kl. 18:00 


 


 Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten 2017.  


 Rapportering fra RRI på ressurser. 


 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  


1. november 


Kl. 18:00 


  Overordnet plan for regnskapsrevisjon 2016. 







 


Møte Saker 


6. desember  


Kl. 18:00 


 Kontrollutvalgets årsplan for 2017 


2017   


Annet   


 








 


 
Plan for forvaltningsrevisjon 


 
2013 – 2015 


 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra: Kontrollutvalget i Sørum den 4.9.2012 
 
Til: Kommunestyret i Sørum  
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FORORD 
 
Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kontrollutvalget og kommunestyret skal bruke for å 
sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes behov og rettigheter best 
mulig. Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget har foretatt valg av områder for forvaltningsrevisjon basert på en overordnet 
analyse utarbeidet av Østre Romerike revisjonsdistrikt.  
 
Planen gjelder for inneværende valgperiode, dvs. for perioden 2013 - 2015. 
 
Kontrollutvalget mener at det kan være behov for å ajourføre Plan for forvaltningsrevisjon i 
løpet av inneværende periode. Det anbefales derfor at kommunestyret delegerer til 
kontrollutvalget å foreta endringer i planen. 
 
Forvaltningsrevisjon er ressurskrevende og Sørum kontrollutvalg anser det som realistisk at 
det gjennomføres 1-2 prosjekter årlig. Dette vil være avhengig av omfanget på det enkelte 
prosjekt og om det er mulig å gjennomføre felles prosjekter for kommunene i Østre Romerike 
revisjonsdistrikt. 
 
Kontrollutvalget har valgt ut ni områder for forvaltningsrevisjon. Med utgangspunkt i disse 
områdene skal kontrollutvalget vedta hvilke prosjekter som skal gjennomføres, dvs. en 
avgrensning og konkretisering av det enkelte område for forvaltningsrevisjon. 
 
 
 
 
 


Sørumsand, 4.9.2012 
 


Tor-Arne Lie Jensen 
Kontrollutvalgets leder 
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1 Om forvaltningsrevisjon 
Kommuneloven kapittel 12 har bestemmelser om internt tilsyn, kontroll og revisjon. Med 
hjemmel i loven er det fastsatt forskrift om kontrollutvalg og forskrift om revisjon. 
 
Det er kontrollutvalget som etter regelverket har ansvaret for at det utføres 
forvaltningsrevisjon i kommunen. Dette framgår av kommuneloven § 77, nr. 4. 


”.. 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).  


 
Forvaltningsrevisjonens innhold er utdypet i forskrift om revisjon § 7, første ledd: 
 


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. 


 
Forvaltningsrevisjonen er med andre ord et viktig verktøy for kommunens øverste politiske 
organ for å føre tilsyn og kontroll med kommunens totale forvaltning og de resultater som 
oppnås. 
 
Kapittel 5 i forskrift om kontrollutvalg inneholder utfyllende bestemmelser om 
kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon. Ifølge forskriften § 9 er det 
kontrollutvalgets ansvar å påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 
forvaltningsrevisjon. Av departementets merknader til paragrafen framgår det at det i siste 
instans påhviler kommunestyret å sørge for at det blir mulig for kontrollutvalget å oppfylle 
forskriftens krav på dette punktet, blant annet ved å stille de nødvendige budsjettmidler til 
rådighet for kontrollutvalget.  
 
Kommunens virksomhet som omfattes av forvaltningsrevisjon er: 
• Kommunen 
• Foretak 
• Interkommunalt samarbeid som ikke er egne rettssubjekter. 
 
Forvaltningsrevisjon i selskaper (selskapskontroll, kommuneloven § 80, annet ledd): 
• Heleid kommunalt AS (hvor eier er en kommune eller flere kommuner i fellesskap) 
• Interkommunale selskaper der kommunen har eierinteresser (Lov om IKS) 
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2 Utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon 
Plan for forvaltningsrevisjon skal vedtas av kommunestyret. Dette fremgår av forskrift om 
kontrollutvalg § 10: 
 


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. 


 
Bestemmelsen innebærer at det er kommunestyret som er oppdragsgiver for 
forvaltningsrevisjon ved å vedta ”Plan for forvaltningsrevisjon”. Formålet er å sikre at den 
revisjonen som utføres er i tråd med kommunestyrets ønsker og behov.  
 
Denne planen er utarbeidet for perioden 2013-2015. Kontrollutvalget vil vurdere status og 
eventuelt behov for endringer av prioriterte prosjektområder i løpet av planperioden. En slik 
fleksibilitet sikrer at forhold som dukker opp i perioden, vil kunne bli gjenstand for 
forvaltningsrevisjon uten at kontrollutvalget trenger å få kommunestyrets godkjenning. 
 
Planen er basert på Overordnet analyse. Analysen er utarbeidet av Østre Romerike 
revisjonsdistrikt og behandlet av Kontrollutvalget i Sørum kommune 4.9.2012 


3 Overordnet analyse 
Overordnet analyse er primært utarbeidet som et internt arbeidsdokument for kontrollutvalget. 
Analysen har vært et hjelpemiddel for kontrollutvalget for å identifisere behovet for 
forvaltningsrevisjon på ulike sektorer og virksomheter (forskrift om kontrollutvalg § 10): 
 


”Målet er å avdekke indikasjoner på avvik eller svakheter i forvaltningen sett i forhold 


til lover, forskrifter, kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger” 


(merknadene til § 10). 


 
Med utgangspunkt i analysen har kontrollutvalget i møte 4. september 2012 foretatt en 
prioritering av områder for forvaltningsrevisjon. 


4 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon 
Østre Romerike revisjonsdistrikt er revisor for Sørum kommune og vil stå for den praktiske 
utføringen av forvaltningsrevisjonsprosjektene. Prosjektene utføres i tråd med kommuneloven 
§ 78, revisjonsforskriften og RSK 001 001 ”Standard for forvaltningsrevisjon” som er vedtatt 
av Norges Kommunerevisorforbund. 
 
Kontrollutvalget vedtar på bakgrunn av denne planen mer konkrete bestillinger av prosjekter. 
Kontrollutvalget har dialog med revisjonen i forvaltningsrevisjonsprosessen. Kontrollutvalget 
har en bestillingsdialog med revisjonen i forbindelse med utarbeidelse av prosjektplan. 
Rapportering fra revisjonen til kontrollutvalget foregår underveis i forbindelse med 







PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 


SØRUM KONTROLLUTVALG 6 


prosjektgjennomføringen og til slutt i forbindelse med behandling av rapporten og 
presentasjon av funn.  
 
Inneværende planperiode vil i praksis gjelde for 2013 – 2015/2016.  Innenfor rammen av 
revisjonens ressurser er det realistisk å kunne gjennomføre 1-2 prosjekter pr år.  Dette vil 
være avhengig av om det er mulig å gjennomføre felles forvaltningsrevisjon for kommunene i 
revisjonsdistriktet (Fet, Sørum, Aurskog-Høland og Nes kommuner).  Et prosjekts omfang vil 
også kunne innvirke på antall prosjekter som kan gjennomføres.  


5 Prioriterte områder i planperioden 
Nedenfor angis prioriterte områder og forslag til mulig vinkling på prosjektene. 
 
Områdene er et resultat av vurderingene i den overordnede analysen. Det er prioritert ni 
områder for forvaltningsrevisjon. Dette er flere prosjekter enn hva det er ressurser til i 
utgangspunktet.  
 
Opplistingen er en anbefalt tidsrekkefølge for prosjekter, og ikke en prioritering av viktighet. 


5.1 Prioritering av områder 
Forvaltningsrevisjonsprosjekter gjennomføres på følgende områder: 


• Sykefravær 
• Flyktningtjenesten 
• Spesialpedagogisk hjelp barnehage/spesialundervisning grunnskole. 
• Anskaffelser  
• Kommunens styrings- og kontrollsystem 
• Revisjon av IKT 
• Oppfølging av KOSTRA rapportering 
• Enkeltvedtak/oppfølging av planer 
• Samhandlingsreformen 


 
Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å fravike planen og å foreta endringer i 
prioriteringen ovenfor. En slik fleksibilitet sikrer at forhold som dukker opp i perioden, vil 
kunne bli gjenstand for forvaltningsrevisjon uten at kontrollutvalget trenger å få 
kommunestyrets godkjenning. Endringer som kontrollutvalget gjør i løpet av planperioden 
rapporteres til kommunestyret i kontrollutvalgets årsmelding. 


5.2 Mulig vinkling på prosjekter 
Ulike tilnærminger i forvaltningsrevisjoner kan være vurderinger knyttet til: 


• Vedtaksoppfølging 
• Effektivitet og måloppnåelse 
• Regeletterlevelse 
• Styringsverktøyenes hensiktsmessighet 
• Administrasjonens saksbehandling 
• Resultat av kommunens tjenesteproduksjon 


 
Vinklingen eller tilnærmingen til mulige prosjekter for hvert av de prioriterte områdene i 
denne planen tar utgangspunkt i Overordnet analyse med hovedfokus på intern kontroll og 
brukerperspektiv. 
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Sykefravær 
Sykefraværet i Sørum er høyt med 8,1 % i 2011. Sykefraværet er en stor kostnad for 
kommunen. Erfaring fra andre kommuner tilsier at omtrent halvparten av sykefraværet er 
langtidsfravær. En mulig tilnærming er en gjennomgang av kommunens oppfølging av 
langtidssykemeldte i et intern kontroll perspektiv. En annen tilnærming er hvordan 
kommunen følger opp egne rutiner og lovpålagte forhold knyttet til sykefravær. 
 
Flyktningtjenesten 
Det har vært rettet oppmerksomhet mot Sørum behandling av flyktninger som faller inn under 
Lov om introduksjonsordning og Norskopplæring for nyankomne innvandrere (lov av 4.juli 
2003). En gjennomgang av flyktningetjenesten vil kunne se på se på Sørums kommunes 
organisering av mottak og integrering av flyktninger. Da flere virksomheter i kommunen er 
involvert i dette arbeidet, vil en gjennomgang også ta for seg den interne samhandlingen i 
kommunen. 
 
Spesialpedagogisk hjelp barnehage/spesialundervisning grunnskole 
Det er både et nasjonalt mål og et faglig mål for Pedagogisk Psykologisk Tjeneste i 
kommunen å fange opp barn og elever så tidlig som mulig og sette i gang spesialpedagogisk 
opplæring eller spesialundervisning. Sørum kommune har en utfordring med hensyn til å 
hjelpe skoler og barnehager med tidlig og riktig innsats, som gjør at antall enkeltvedtak kan 
reduseres. En mulig tilnærming er en vurdering av kommunens arbeid for å nå målet om tidlig 
og riktig innsats. En annen mulig tilnærming er oppfølging av enkeltvedtakene i barnehage og 
skole. I et forvaltningsrevisjonsprosjekt vil det også være naturlig å se på den interne 
samhandlingen mellom PPT og skole/barnehage i Sørum.  
 
Anskaffelser 
Anskaffelse vil alltid være forbundet med risiko både med hensyn til oppfølging av 
regelverket, kommunens egne rutiner og risiko for misligheter. En mulig tilnærming er en 
vurdering av intern kontroll på anskaffelsesområdet. Det kan skilles mellom bestilling av 
varer og tjenester og mottak av varer og tjenester. I forbindelse med bestilling av varer og 
tjenester kan en problemstilling være å undersøke om premissene er riktige i forkant av 
inngåelse av rammeavtaler. Andre tilnærminger kan være om anskaffelsene har vært i tråd 
med anskaffelsesregelverket når det gjelder større investeringer i kommunen, om kommunen 
betaler i tråd med avtaler framforhandlet av Interkommunalt innkjøpssamarbeid Nedre 
Romerike(IINR) og om prisbestemmelser etterleves for rammeavtaler. 
 
Kommunens styrings- og kontrollsystem 
Kontrollutvalget har fokusert på intern kontroll i kjølvannet av statlige signaler om økt fokus 
på intern kontroll i kommunene. Sørum kommune er i en prosess med revitalisering av 
kvalitetslosen i forbindelse med avvikshåndtering. En mulig tilnærming er en revisjon av 
kontrollsystemet med utgangspunkt i aktuelle rammeverk for styring og kontroll. Da med 
utgangspunkt i rådmannens internkontroll 
 
Revisjon av IKT/personvern-sikkerhet 
Kommunen har en rekke datasystemer og personvern er et sentralt område. En mulig 
tilnærming er en vurdering av IT-kontroll i forbindelse med utvalgte datasystemer innenfor 
for eksempel barnevern, skole, helse og sosial hvor det er stor andel personopplysninger. 
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Oppfølging av KOSTRA rapportering 
Sørum har en utfordring med hensyn til KOSTRA-rapportering da de internt bruker en annen 
kontoplan enn KOSTRA. En forvaltningsrevisjon utført av Østre Romerike revisjonsdistrikt i 
2011 innenfor eiendomsforvaltning, viste at det var betydelige avvik mellom det som ble 
rapport inn til KOSTRA, og det som skulle vært rapport inn. En gjennomgang vil kunne se på 
enkelte tjenesteområders KOSTRA rapportering. 
 
Enkeltvedtak og oppfølging av planer 
Det fattes en rekke enkeltvedtak i medhold av særlov. Tildeling av barnehageplass i medhold 
av barnehageloven. Institusjonsplass og hjelp i hjemmet i medhold av helse- og 
omsorgsloven. Sosialhjelp i medhold av sosialtjenesteloven i arbeids- og velferdsordningen. 
En mulig tilnærming er en vurdering av innhold i vedtak og oppfølging av vedtak. 
 
Kommunene har et generelt og grunnleggende ansvar for befolkningens sikkerhet og trygghet. 
Dette utgjør den lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen. Kommunene plikter å ha 
planer ved ulykker og naturkatastrofer. Etterlevelse av disse bestemmelsene som trådte i kraft 
1.1.2010 kan være et aktuelt område for forvaltningsrevisjon. 
 
Samhandlingsreformen 
Samhandlingsreformen trådte i kraft fra 1.1.2012. Denne nye og omfattende reformen skal 
innføres gradvis fram til 2016. Det er flere mulige tilnærminger når det gjelder gjennomføring 
av forvaltningsrevisjon i forbindelse med denne reformen. Stikkordsmessig nevnes intern 
kontroll; utskrivingsklare pasienter; forebygging av helseproblemer; avtaler med 
helseforetakene; iverksetting og oppfølging; informasjonsflyt og personvern; mål for 
samhandlingsreformen.  


6 Oppfølging og rapportering 
Det følger av revisjonsforskriften § 8 at revisor skal rapportere fortløpende til kontrollutvalget 
om resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget har ansvar for å 
rapportere om sitt arbeid til kommunestyret. Forvaltningsrevisjonsrapporter legges 
fortløpende fram for kommunestyret fra kontrollutvalgets side. 
 
Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til gjennomførte 
forvaltningsrevisjoner, følges opp. Dette følger av kontrollutvalgsforskriften § 12. 
Kontrollutvalget har innarbeidet rutiner for videre oppfølging av rapportene.  
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Vedlegg 1 Utdrag av lov og forskrift som omhandler kontrollutvalg og revisjon 
 
Forskrift om kontrollutvalg: 
 
§ 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.  
 
 
Kommuneloven § 78. Revisjon 
 
2. Revisjonsarbeidet skal omfatte regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  
 
Forskrift om revisjon 
 
§ 6. Revisjonsplikt  
Kommunens eller fylkeskommunens virksomhet skal være 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.  
Der en interkommunal revisjonsenhet, et revisjonsselskap eller annet foretak/selskap er valgt, 
skal revisjonsenheten eller selskapet utpeke en ansvarlig forvaltningsrevisor for hvert oppdrag 
(oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor).  
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§ 7. Forvaltningsrevisjonens innhold  
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. 
  
§ 8. Rapportering om forvaltningsrevisjon  
Revisor skal fortløpende rapportere til kontrollutvalget om resultatene av gjennomførte 
forvaltningsrevisjoner.  
Administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt 
syn på de forhold som fremgår av rapporten. Administrasjonssjefens eller kommune-
/fylkesrådets kommentarer skal fremgå av rapporten.  
Der et kommunalt/fylkeskommunalt foretak er gjenstand for forvaltningsrevisjon, skal styret 
og daglig leder gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår av 
rapporten.  
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1 Innledning 
Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. 


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


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


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


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


prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.  


 


Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til kommunestyret. Noen saker som 


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


 


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


 Medlem Varamedlemsrekker 


Tor-Arne Lie Jensen - leder H Berit Daae H 
Tove Steen – nestleder Ap til 25.4.12, 
deretter Tore Kampen, Ap 


Jon-Arild Hoelsengen, 
Ap Steinar Dalbakk, SV 


 
1. Asbjørn Langeland, Sp 
2. Jan Bjørknes, KrF 
3. Vivi Sandbråten, Ap 
4. Leif Otnæs, Ap 
5. Unni Bingen, SV Anita Heier FrP 1. Stein Lakselv, FrP 
2. Tone Lise Wulff, FrP 


 


I det konstituerende kommunestyremøte 28. oktober ble følgende 5 medlemmer 
valgt for perioden 2015 – 2019: 


 
Medlemmer Varamedlemsrekker 


Tore Kampen, Ap, leder 
Rune Viestad, SV 


1. Steinar Dalbakk, SV 
2. Jon Arild Hoelsengen, Ap 


Solveig Anita Heier, FrP, nestleder 1. Sissel Andersen, Ap 
2. Arne-Rune Gjelsvik, FrP 
3. Finn Østenseth, FrP 


Jan Myhrvold, H 
Else-Marit Sætaberget, V 


1. Jan Bjørknes, KrF 
2. Svein Aalling, H 


 


2.2 Møter og saker 
I løpet av 2015 har kontrollutvalget avholdt 7 møter og behandlet 49 saker. Hvilke 


saker som er behandlet går frem av vedlegget til årsrapporten. 


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


blir utvalgets møteinnkallinger, protokoller, sentrale dokumenter og rapporter lagt 


ut. 
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3 Kontrollutvalgets oppgaver 
 


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


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


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


også andre ansatte innkalt til kontrollutvalget for å orientere. 


 


Kontrollutvalget fikk en orientering i marsmøtet fra daglig leder i Sørum 


kommunalteknikk KF om kostnadsoverskridelser i forbindelse med høydebassenget 


for Sørumsand, samt om kommunens avtale med NRV vedrørende vannforsyning. 


Kontrollutvalget tok orienteringen til etterretning. Se punkt 3.2.  


 


I det samme møtet fikk kontrollutvalget en orientering fra styreleder i Sørum 


kommunale eiendomsselskap KF. Saken ble behandlet for lukkede dører med 


hjemmel i kommunelovens § 31 nr. 3. Kontrollutvalget tok saken til orientering. 


 


Kontrollutvalget fikk en årlig orientering om varslingssaker for 2014 i marsmøtet. 


Her ble det rapportert at Sørum kommune hadde mottatt 2 varsler via den 


elektroniske ordningen, og behandlet 1 mislighetsforhold i 2014. Da det ble 


redegjort for personalsaker var rådmannens svar unntatt fra offentlighet, jf. Offl. § 


13, jf. fvl. § 13. Saken ble tatt til orientering. 


 


Som en del av det generelle tilsynsansvaret med forvaltningen ba kontrollutvalget 


rådmannen om en skriftlig oversikt over kommunens kunstsamling i marsmøtet. Her 


ble det rapportert at Sørum kommune har registrert 174 kunstverk i sine 


inventarlister. Det er 20 virksomheter som har kunst og 11 virksomheter som ikke 


har kunst i kommunen. Type kunstverk er fordelt på maleri, tegning, fotografi, 


grafikk, skulptur, glasskunst og tekstilkunst. Rådmannen understreket at det vil 


være behov for videre gjennomgang og vurdering av gjenstandene. 


 


I forbindelse med en artikkel i RB den 06.05.15, og en revisjonsrapport den pekte 


på, ble ordfører og rådmann invitert til kontrollutvalgets møte i juni for å orientere 


om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR). Kontrollutvalget var tilfreds med 


orientering, men tok et initiativ til å holde et fellesmøte med kontrollutvalgslederne i 


de øvrige SNR kommunene for i fellesskap å kunne drøfte de ulike funn som har 


vært tilknyttet saken. Dette møtet ble hold 25. august på Lørenskog rådhus. 


Kontrollutvalgslederne ble enige om å sette opp en sak i de respektive 


kontrollutvalgene for å forfølge saken videre. Sørum kontrollutvalg behandlet denne 


saken i september- og desember møtet. I desember møtet bestilte kontrollutvalget 


en undersøkelse fra revisjonen, se punkt 3.4.  


 


Kontrollutvalget fikk også en orientering fra rådmannen vedrørende barnevernet i 


junimøtet. I forbindelse med artikler i RB den 20.04.15 og 21.04.15 om hemmelige 


lydopptak av barn i barnevernssaker så ba kontrollutvalget rådmannen om en kort 


orientering vedrørende dette. Kontrollutvalget tok saken til orientering. 


 


I septembermøtet inviterte kontrollutvalget varaordfører til en samtale i forbindelse 


med en artikkel i Indre Akershus Blad, datert 29.7.15. Kontrollutvalget ønsket mer 


informasjon, og saken ble tatt til orientering.  
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3.2 Henvendelser 
Kontrollutvalget har mottatt ulike henvendelser som er behandlet i løpet av året. 
Kontrollutvalget må selv vurdere om en henvendelse hører inn under utvalgets 


kompetanseområde og om det vil prioritere saken. 
 
I januarmøtet mottok kontrollutvalget en henvendelse hvor det blir stilt spørsmål 


rundt behandling av sak om reservevann på Sørumsand. I henvendelsen ble det stilt 
spørsmålstegn om kommunestyret ble godt nok informert om de alternativer som var 


i saken. I tillegg ble kontrollutvalget anmodet om å se nærmere på avgifts 
utviklingen knyttet mot høydebassenget, og utvidelsen mot Rånåsfoss. Det ble også 
stilt betenkeligheter rundt en kommende sak om fordeling av vannforsyningsområder 


hvor det er varslet at høydebassenget vil være utslagsgivende. Se punkt 3.1.  
 


I det samme møtet behandlet kontrollutvalget en bestilling fra kommunestyret hvor 
kontrollutvalget ble bedt om å gjøre en prinsipiell vurdering av habilitetsspørsmål. 
Saken dreide seg om en konkret problemstilling som ble reist i kommunestyrets møte 


den 17.12.14. Kontrollutvalget ba sekretariatet om å gjøre en prinsipiell vurdering i 
saken, og kontrollutvalget behandlet og oversendte saken til kommunestyret for 


videre behandling. Saken ble behandlet i kommunestyret 18.3.15, sak 18/15. 
 
I februar ble det holdt et ekstraordinært kontrollutvalgsmøte på bakgrunn av et 


vedtak i økonomi- og administrasjonsutvalget i Sørum kommune, samt en 
henvendelse fra styret i Krogstad Miljøpark AS. Her ble stilt spørsmål om hvorfor de 


geotekniske undersøkelsene, som var foretatt, ikke ble formidlet til styret for 
Krogstad Miljøpark AS. Etter en nærmere gjennomgang og drøftelser i kontrollutvalgs 


møtet besluttet utvalget å bestille en forvaltningsrevisjonsrapport på Krogstad 
Miljøpark AS. Saken er nærmer beskrevet under kapittel 3.4. 
 


 


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


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


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


revisjonsskikk. 


 
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av 


kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal vær økonomi- og administrasjonsutvalget i 


hende før det avgir innstilling til kommunestyret. 


 


Kommunens årsregnskap ble behandlet i kontrollutvalget den 5. mai. Rådmann og 


økonomisjef la frem kommunens årsberetning og årsregnskap. Fagansvarlig 


regnskapsrevisor redegjorde for revisjonsarbeidet og revisors beretning. Revisors 


beretning var avlagt uten presiseringer og forbehold. 


 
Sørum kommunale eiendomsselskap KF og Sørum kommunalteknikk KF sine 


årsregnskap ble behandlet i samme møte. Selskapenes daglige ledere presenterte 


virksomhetenes årsberetning og årsregnskap. Fagansvarlig regnskapsrevisor 


redegjorde for revisjonsarbeidet og revisors beretning. Revisors beretning for 


foretakene var avlagt uten presiseringer og forbehold, men kontrollutvalget mottok 


nummererte brev i forbindelse med årsregnskapet for begge selskapene. 


Anmerkningene i brevet var av en slik karakter at det ikke fikk noen innvirkning på 
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konklusjonen i revisors beretning. Anmerkningene fra revisor gikk i hovedsak ut på 


manglende regulering av investeringsbudsjettet. Revisor bemerket at årsbudsjettet 


skal være realistisk, og fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som 


kommunen kan forvente i budsjettåret. Kontrollutvalget vil følge opp de nummererte 


brevene i forbindelse med uttalelsene til årsregnskapet 2015.  


 


3.4 Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon 
På bakgrunn av en henvendelse til kontrollutvalget (se kapittel 3.2) ble det bestilt et 


forvaltningsrevisjonsprosjekt på Krogstad Miljøpark AS. Kontrollutvalget ba om at 


prosjektet skulle ta sikte på å avdekke hvorfor resultatene av de geotekniske 


undersøkelsene ikke ble formidlet til styret for Krogstad Miljøpark AS, samt å 


undersøke manglende godkjenning av byggeplan for kryss og vei og mangelfull 


kontraktsoppfølging med entreprenøren. Revisjonen leverte en prosjektplan for 


prosjektet i maimøtet, og endelig rapport ble behandlet i septembermøtet. Kort 


oppsummert så var revisjonens samlede vurdering og konklusjon: 


 Det var foretatt en geoteknisk undersøkelse som viste at det var kvikkleire i 


området høsten 2009. Rapporten var kjent og informert om i rådmannens 


saksframlegg da kommunestyret behandlet reguleringsplanen for Krogstad 


Miljøpark AS. Nåværende styre ble først kjent med den geotekniske 


undersøkelsen i oktober 2013. Revisjonen har ikke undersøkt mulige årsaker 


til dette spesielt, men mener at det kommer indirekte fram av rapporten. 


 Kriteriene er ikke fullt ut oppfylt og revisjonen konkluderer med at selskapets 


arbeid med avkjørsel fra fylkesveg 170 ikke ble igangsatt i tråd med 


gjeldende bestemmelser. De nødvendige tillatelser forelå ikke før oppstart.  


 Kriteriene er bare delvis oppfylt og revisjonen konkluderer med at byggherren 


ikke har fulgt opp anleggsarbeidet i tilstrekkelig grad. Selskapet satte 


dessuten i gang arbeidet uten formelt vedtak og selskapet manglet 


finansiering. Kontrollutvalget vedtok at det var flere kritikkverdige forhold i 


denne rapporten, men så at revisjonens gjennomgang kan bidra til nyttig 


læring. 


 


I marsmøtet fulgte kontrollutvalget opp en tidligere revisjonsundersøkelse om leie 


av lokaler til Sørum eiendomsselskap KF. På bakgrunn av nye opplysninger så fikk 


kontrollutvalget et korrigert notat fra revisjonen. I revisjonens opprinnelige notat så 


ble det rapportert at det ikke forelå noen avtale mellom foretaket og utleier om 


ombygningskostnader til lokalene. Det viser seg at det likevel ble inngått en egen 


kontrakt mellom foretaket og utleier om ombygningskostnadene til lokalene. Saken 


ble tatt til etterretning, og saken er nå avsluttet. 


 


Med bakgrunn i en henvendelse til kontrollutvalget fra økonomi- og 


administrasjonsutvalget i 2014, angående en leiekontrakt for kommunens eiendom 


Fossjordet i Blaker gbnr. 121/5, så ba kontrollutvalget revisjonen om å foreta en 


dokumentgjennomgang for å vurdere om det har vært noen kritikkverdige forhold i 


denne saken. Saken gjaldt en kombinert kjøps- og forpakningsavtale mellom selger 


og Sørum kommune. Selger solgte Bergerjordet til kommunen for etablering av 


omsorgsboliger, og inngikk samtidig avtale om leie av kommunens eiendom 


Fossjordet. I følge avtalen skulle arealet utleies for en periode på 50 år. 


Spørsmålet om leieavtalen for Fossjordet ble aktualisert i 2011/2012 i forbindelse 


med kommunens forarbeid for å avklare tomt til nytt sykehjem i Blaker. Kommunen 


ønsket å benytte en del av Fossjordet i forbindelse med makeskifte med en annen  
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grunneier for å erverve grunn til oppføring av sykehjem. I følge forpakningsavtalen 


fra 2001 kan imidlertid kommunen ikke selge eller makeskifte deler av Fossjordet til 


andre i leieperioden. Revisjonens samlede vurdering var at den tilgjengelige 


dokumentasjonen, og opplysninger revisjonen ellers har mottatt, gir ikke grunnlag 


for å tegne et fullstendig bilde av kommunens saksbehandling av forpakningsavtalen 


av Fossjordet. Dette er i seg selv kritikkverdig at dokumentasjonen er såpass 


mangelfull. Det var videre kritikkverdig at avtalen ikke ble politisk behandlet, som 


forutsatt i avtalen. Kritikkverdige forhold ved saksbehandlingen i kommunen gir 


imidlertid ingen grunn til å stille spørsmål ved avtalens gyldighet. Fylkesmannen 


hadde i sin tid ingen innsigelser mot leieperioden, og avtalen er lojalt fulgt opp av 


kommunen i de snart 14 årene som har gått siden den ble inngått.  


Kontrollutvalgets konstaterte at det var kritikkverdige forhold i saken og mangelfull 


dokumentasjon, men utvalget formodet at dagens praksis er en annen enn i denne 


saken. 


 


I septembermøtet gjennomførte kontrollutvalget en oppfølging av 


forvaltningsrevisjonsrapporten - sykefraværsarbeid i Sørum kommune. 


Kontrollutvalget konstaterte at det er en positiv utvikling rundt sykefraværsarbeidet 


i Sørum kommune. Saken ble tatt til orientering. 


 


I desember møtet bestilte kontrollutvalget en forundersøkelse fra revisjonen 


vedrørende Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR). Se punkt 3.1. 


Forundersøkelsen skal se på følgende tre forhold; påstand om bevilgning på 139.000 


kr til rådhustak i Latvia, påstanden som daværende daglig leder i 2011 påpekte at 


man ikke kjente til bruken av 2 mill. kroner og påstand om rolleblanding. Eventuelle 


forhold som ikke lar seg avklare i forundersøkelsen vil bli kvittert ut i en prosjektplan. 


Kontrollutvalget vil ta stilling til en eventuell plan og vurdere om man ønsker å gå 


videre med en mer inngående undersøkelse. Forundersøkelse og eventuell 


prosjektplan blir levert til behandling i mars/april 2016.  


 


3.5 Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll 
Kontrollutvalget har ikke behandlet noen selskapskontroller i 2015.  


 
I plan for selskapskontroll 2014 – 2016 så har kontrollutvalget følgende plan: 


 NRV AS – blir behandlet i møtet 19.1.16 
 Krogstad Miljøpark AS (utgår på bakgrunn av gjennomført forvaltningsrevisjon) 
 NRBR IKS (høst 2016) 


 


3.6 Tilsyn med revisjonen 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, jfr. 


kontrollutvalgsforskriftens § 4. Sørum kommune benytter Romerike Revisjon IKS 


som leverandør av revisjonstjenester. 


 
Kontrollutvalget mener at det er en forsvarlig revisjonsordning. 


 


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


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


løpende orientert om revisjonsarbeidet.  
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Kontrollutvalget fikk en rapport fra Romerike Revisjon IKS om revisjonsåret 


2014/2015. Rapporten ga en oversikt om selskapet og oppgaver og leveranser, hvor 


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


 


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


3.7 Budsjettbehandlingen 
Etter kontrollutvalgets forskrift § 18 skal kontrollutvalget legge fram forslag til 


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


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


inneholde utgifter til kontrollutvalgets virksomhet, ramme for sekretariatets budsjett 


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


KOSTRA-rapporteringen. 


 


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


mv. I revisjonens budsjett ligger revisjon av kommuneregnskapet, 


regnskapsbekreftelser samt andre tilhørende oppgaver. Det utføres også 


forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre undersøkelser etter bestilling fra 


kontrollutvalget. 


 


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


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


opp. 


 


Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 


septembermøtet. Forslaget ble deretter oversendt kommunen. For 2016 har 


forslaget en ramme på kr 1 891 838.  


 


Kommunens årsbudsjett ble behandlet i kommunestyret 16.12.15, sak 142/15. 


 


3.8 Kontrollutvalgets rapportering 
Kontrollutvalget har i 2015 gjennomført følgende rapportering: 


 


 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 ble behandlet i kontrollutvalget 27.1.15 


og i kommunestyret 18.3.15, sak 22/15. 


 Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret i forbindelse med 


oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll – dette blir 


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


 Rapporter etter gjennomførte kontroller er sendt fortløpende til 


kommunestyret, jf. avsnitt 3. 


 


3.9 Øvrige aktiviteter 
Kontrollutvalgets oppgaver er varierte og utvalget ser behov for en jevnlig 


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


kontrollutvalg. 


 
Kontrollutvalget var representert på kontrollutvalgskonferansen 2015. 


 


Kontrollutvalget var representert på samarbeidsforum mellom kontrollutvalgene på  
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Romerike. Samlingene inneholder dialog og erfaringsutveksling der man diskuterer 


problemstillinger knyttet til kontrollutvalgsarbeid, samt å utvikle og dele gode 


praksiser. 


 


4 Sekretærfunksjonen 
 


Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Sørum kommune utføres av Romerike 


kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS). 


 


Kontrollutvalgets sekretariat har totalt brukt 295 timer på arbeid for kontrollutvalget i 


Sørum kommune.     


 


Fordelingen på oppgaver er slik: 


 


Oppgaver 2015 Timer 


Saksbehandling 260 


Møter kontrollutvalget 24 


Overordnet analyse, opplæring mv. 11 


Totalt 295 
 


Under saksbehandling ligger all saksforberedelse, herunder årsplan og årsrapport. 


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


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


tilrettelegging av møter. 


 


5 Avsluttende kommentarer 
 


Kontrollutvalget oppgave er å ivareta kontroll- og tilsynsfunksjonen i kommunen på 


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


 
Dialogen med ordfører og rådmann oppleves som god. 


 


 


Sørum 19.1.2016 


Tore Kampen 


Kontrollutvalgsleder 


                                                             Øystein Hagen 


                                                             Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
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Vedlegg 1 - Saker behandlet i Sørum kontrollutvalg 2015 
 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


2.12.14 51/2014 Henvendelse til 


kontrollutvalget. 


Kontrollutvalget ber revisjonen om å foreta en 


dokumentgjennomgang for å vurdere om det har vært noen 


kritikkverdige forhold i denne saken. Kontrollutvalget ber om at 


det rapporteres skriftlig tilbake til kontrollutvalget. 


Romerike 


Revisjon IKS 
  





2.12.14 53/2014 Kontrollutvalgets årsplan for 


2015. 


1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2015 


med de endringer som fremkom i møtet. 


2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til 


vedtak: 


 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2015 til 


orientering. 


Kommunestyret Avventer 


kommunestyrets 


behandling 


 



2.12.14 56/2014 Eventuelt. Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig oversikt over 


kommunens kunstsamling, og at svaret sendes Romerike 


Kontrollutvalgssekretariat IKS innen 19. januar 2015. 


Rådmannen Legges frem for 


kontrollutvalget 


17. mars. 


 



        


27.1.15 1/2015 Henvendelse til 


kontrollutvalget. 


Kontrollutvalget vil innkalle daglig leder i Sørum 


kommunalteknikk KF. Kontrollutvalget vil be om en orientering 


for kostnadsoverskridelsene i forbindelse med høydebassenget for 


Sørumsand, samt at det orienteres om kommunens avtale med 


NRV vedrørende vannforsyning. 


Innkalling sendt 


til daglig leder 


23.02. 


  



27.1.15 2/2015 Sak fra kommunestyret 


vedrørende habilitetsvurdering. 


1. Kontrollutvalget tar notat om prinsipiell vurdering av 


habilitetsspørsmål til etterretning. 


2. Saken oversendes kommunestyret til behandling med følgende 


innstilling: 


 Kommunestyret tar saken til etterretning. 


Sendt 29.01 for 


behandling i 


kommunestyret 


Avventer 


kommunestyrets 


behandling 


Kommunes 


tyret 18.3, 


sak 18/15. 





27.1.15 3/2015 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. 


Sendt 29.01 for 


behandling i 


kommunestyret 


Avventer 


kommunestyrets 


behandling 


Kommunes 


tyret 18.3, 


sak 22/15. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


27.1.15 4/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    



27.1.15 5/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    



27.1.15 6/2015 Eventuelt.     



        


2.2.15 


ext. ord. 


7/2015 Henvendelse til 


kontrollutvalget. 


1. Kontrollutvalget ber revisjonen gjennomføre et 


forvaltningsrevisjonsprosjekt på Krogstad Miljøpark AS. 


Utvalget ber om at forvaltningsrevisjonsprosjektet tar 


sikte på å avdekke hvorfor resultatene av de geotekniske 


undersøkelsene ikke ble formidlet til styret for Krogstad 


Miljøpark AS, samt å undersøke manglende godkjenning 


av byggeplan for kryss og vei og mangelfull 


kontraktsoppfølging med entreprenøren. 


2. Kontrollutvalget ber revisjonen om å utarbeide en 


prosjektplan til kontrollutvalgsmøte den 5. mai 2015. 


Romerike 


Revisjon IKS 


Prosjektplan 


behandles i KU 


møte den 5. mai. 


 



        


17.3.15 8/2015 Orientering ved daglig leder i 


Sørum kommunalteknikk KF. 


Kontrollutvalget tar daglig leder i Sørum kommunalteknikk KF sin 


redegjørelse til etterretning. 
   





17.3.15 9/2015 Orientering ved styreleder i 


Sørum kommunale 


eiendomsselskap KF. 


Saken behandles for lukkede dører med hjemmel i 


kommunelovens § 31 nr. 3. 


 


Kontrollutvalget tar samtalen med styreleder for Sørum 


Kommunale Eiendomsselskap KF foreløpig til orientering. 


Kontrollutvalget vil følge opp saken videre. 


 Følges opp på et 


senere tidspunkt. 
 





17.3.15 10/2015 Korrigering av tidligere notat – 


Sørum kommunale 


eiendomsselskap KF leie av 


lokaler. 


1. Kontrollutvalget registrerer at det likevel ble inngått en 


egen kontrakt mellom foretaket og utleier om 


ombygningskostnadene til lokalene. For øvrig tar utvalget 


korrigering av tidligere notat fra revisjonen til 


etterretning. 


2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å innhente 


underlagsgrunnlaget for ombygningskostnaden i henhold 


ROKUS 


innhenter i 


henholdt til 


punkt 2. 


Legges frem for 


kontrollutvalget i 


juni møtet 2015. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


   til tilleggsavtalen.     
17.3.15 11/2015 Varslingssaker 2014. Saken behandles for lukkede dører med hjemmel i 


kommunelovens § 31 nr. 3. 


 


Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om varslingssaker 


2014 til orientering. 


   



17.3.15 12/2015 Skriftlig oversikt fra 


rådmannen over kommunens 


kunstsamling. 


Kontrollutvalget mener kommunen har en god oversikt over 


kunsten de eier, men registrerer at det vil være behov for videre 


gjennomgang og vurdering av gjenstandene. 


   



17.3.15 13/2015 Dokumentgjennomgang ved 


revisjonen vedrørende 


leieavtale Fossjordet. 


Kontrollutvalget konstaterer at det er kritikkverdige forhold ved 


behandlingen av saken og mangelfull dokumentasjon. 


 


Utvalget forutsetter at dagens praksis er en annen enn i denne 


saken. 


 


Saken oversendes til kommunestyret med følgende innstilling: 


 Kommunestyret tar saken til orientering. 


Sendt 19.03 for 


behandling i 


kommunestyret 


Avventer 


kommunestyrets 


behandling 


Kommunes 


tyret 29.4, 


sak 43/15. 





17.3.15 14/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    



17.3.15 15/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    



17.3.15 16/2015 Eventuelt. Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 


 
Tirsdag 5.5.2015, kl. 14.00. 


   



        


5.5.15 17/2015 Prosjektplan for 


forvaltningsrevisjon av 


Krogstad Miljøpark AS. 


Kontrollutvalget vedtar prosjektplan for forvaltningsrevisjon av 


Krogstad Miljøpark AS, og ber revisjonen om å gjennomføre 


prosjektet. Ved behov for vesentlige endringer av prosjektplanen i 


ettertid tas dette opp med kontrollutvalget. 


Romerike 


Revisjon IKS 


Endelig 


rapporten legges 


frem for 


behandling i 


møtet den 1. 


september 2015. 


 



5.5.15 18/2015 Kontrollutvalgets 


gjennomgang og uttalelse til 


Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunes årsregnskap 2014 


vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til økonomi- og 


Kommunestyret 


. 
 Kommunes 


tyret 27.5, 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


  Sørum kommunes årsregnskap 


for 2014. 


administrasjonsutvalget.   sak 50/15.  


5.5.15 19/2015 Kontrollutvalgets 


gjennomgang og uttalelse til 


Sørum kommunalteknikk KF 


sitt årsregnskap for 2014. 


Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunalteknikk KF 


årsregnskap 2014 vedtas med de endringer som fremkom i møtet, 


og oversendes kommunestyret med kopi til økonomi- og 


administrasjonsutvalget og styret i Sørum kommunalteknikk KF. 


Kommunestyret  Kommunes 


tyret 27.5, 


sak 53/15. 





5.5.15 20/2015 Revisjonsbrev nr. 1 - 


årsregnskapet 2014. Sørum 


kommunalteknikk KF. 


1. Kontrollutvalget tar daglig leder sin redegjørelse til 


orientering. 


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


revisjonsbrev nr. 1-årsregnskapet 2014, og forutsetter at 


årsbudsjettet vil bli fastsatt og regulert i henhold til 


kommunelovens § 47, nr. 2 og nr. 3. 


 Følges opp ved 


avleggelse av 


årsregnskapet 


2015. 


 



5.5.15 21/2015 Kontrollutvalgets 


gjennomgang og uttalelse til 


Sørum kommunale 


eiendomsselskap KF sitt 


årsregnskap for 2014. 


Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunale eiendomsselskap 


KF årsregnskap 2014 vedtas, og oversendes kommunestyret med 


kopi til økonomi- og administrasjonsutvalget og styret i Sørum 


kommunale eiendomsselskap KF. 


Kommunestyret  Kommunes 


tyret 27.5, 


sak 52/15. 





5.5.15 22/2015 Revisjonsbrev nr. 1 - 


årsregnskapet 2014. Sørum 


kommunale eiendomsselskap 


KF. 


1. Kontrollutvalget tar daglig leder sin redegjørelse til 


orientering. 


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


revisjonsbrev nr. 1-årsregnskapet 2014, og forutsetter at 


årsbudsjettet vil bli fastsatt og regulert i henhold til 


kommunelovens § 47, nr. 2 og nr. 3. 


 Følges opp ved 


avleggelse av 


årsregnskapet 


2015. 


 



5.5.15 23/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    



5.5.15 24/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    



5.5.15 25/2015 Eventuelt.     



        


16.6.15 26/2015 Ordfører og rådmann 


orienterer om Samarbeidsrådet 


for Nedre Romerike (SNR). 


1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 


2. Kontrollutvalget vil ta initiativ til et fellesmøte med 


kontrollutvalgene i de øvrige SNR kommunene for i fellesskap 


 Sende en 


henvendelse til 


andre KU. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


   å kunne drøfte de ulike funn i revisjonsrapporten, samt de 


presseoppslag som har vært tilknyttet saken. 
    


16.6.15 27/2015 Orientering ved rådmannen 


vedrørende barnevernet. 


Kontrollutvalget tar saken til orientering.    



16.6.15 28/2015 Gjennomgang av 


underlagsgrunnlag for 


ombygningskostnaden i 


Bankgården. 


Kontrollutvalget utsetter saken til neste møte.  Settes opp til 


behandling 2. 


sept. 


 



16.6.15 29/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    



16.6.15 30/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    



16.6.15 31/2015 Eventuelt.     



        


1.9.15 32/2015 Forvaltningsrevisjonsrapport - 


Krogstad Miljøpark AS – 


geoteknisk undersøkelse og 


bygging av vegkryss. 


Kontrollutvalget registrerer at det er flere kritikkverdige forhold i 


denne rapporten, og håper at revisjonens gjennomgang kan bidra 


til nyttig læring. 


1) Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning. 


2) Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 


 Kommunestyret tar rapporten til etterretning. 


Kommunestyret  Behandlet i 


kommunest 


yret xx.xx, 


sak xx/xx. 


 


1.9.15 33/2015 Oppfølging av 


forvaltningsrevisjonsrapporten 


- Sykefraværsarbeid i Sørum 


kommune. 


1. Kontrollutvalget registrerer at det er en positiv utvikling rundt 


sykefraværsarbeidet i Sørum. 


2. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 


   



1.9.15 34/2015 Samtale med varaordfører. Kontrollutvalget tar samtalen til orientering.    



1.9.15 35/2015 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 


ROKUS Kontrollutvalget 


ønsker et ekstra 


møte vedr. denne 


saken i sept/okt. 


2015. 
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behandles 


Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Oppfølging Behandlet Ferdig 


   bestilling med de øvrige kontrollutvalgene i SNR-kommunene 


som velger å delta. 


    


1.9.15 36/2015 Gjennomgang av 


underlagsgrunnlag for 


ombygningskostnaden i 


Bankgården. 


Kontrollutvalget tar vedlagte underlagsgrunnlag for 


ombygningskostnaden i Bankgården til orientering. 
   


1.9.15 37/2015 Rapport revisjonsåret 


2014/2015. 


Kontrollutvalget tar rapport for revisjonsåret 2014/2015 til 


orientering. 
   


1.9.15 38/2015 Budsjett for kontroll- og 


tilsynsvirksomheten 2016. 


1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og 


tilsynsordningen for Sørum kommune vedtas, og oversendes 


kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for 


2016. 


Budsjett Budsjett 


Poster 2016 2015 


Kontrollutva  Godtgjørelser 


lget kontrollutvalget 84 000 62 000 


Uforutsette oppgaver 


disp. kontrollutvalget 75 000 0 


Reiseutgifter/kjøregodtg 


j. 5 000 5 000 


Arbeidsgiveravgift 12 000 9 000 


Abonnementer/medlems 


kap 2 000 2 000 


Møteutgifter 3 000 2 000 


Kurs 35 000 35 000 


Sum 216 000 115 000 


Sekretariatet  Ramme for 189 563 


virksomheten 198 406 


Revisjonen Ramme for 1 477 43 1 459 


virksomheten 2 380 


1 891 1 763 


838 943 


Kommunestyret  Behandlet i 


kommunest 


yret xx.xx, 


sak xx/xx. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


   2. Forslaget følger økonomi- og administrasjonsutvalget 


innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Sørum 


kommune 2016. 


3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering 


av bevilgede beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes 


kontrollutvalget til orientering. 


    


1.9.15 39/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    



1.9.15 40/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    



1.9.15 41/2015 Evaluering av arbeidet i 


kontrollutvalget. 


Saken tas til orientering.    



1.9.15 42/2015 Eventuelt.     



        


1.12.15 43/2015  Presentasjon av nye 
medlemmer og 


sekretariatet 


Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.   
  


1.12.15 44/2015 Erfaringsoverføring fra 


forrige kontrollutvalg 


Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.   
  


1.12.15 45/2015 Kontrollutvalgets 


rolle og oppgaver 


Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.   
  


1.12.15 46/2015 Rutiner for innkalling og 


protokoll 


1. Protokollen underskrives rett etter møteslutt.  


2. Kontrollutvalgsleder underskriver protokollen.  


  
  


1.12.15 47/2015 Møteplan for 2016 1. Kontrollutvalget avholder følgende møter i 2016:  


 Tirsdag 19. januar  


 Tirsdag 5. april  


 Tirsdag 10. mai  


 Tirsdag 14. juni  


 Tirsdag 6. september  


 Tirsdag 1. november  


 Tirsdag 6. desember  


2. Kontrollutvalget starter sine møter kl. 18:00, og møtene 
holdes på Vektergården.  


 


  
  


1.12.15 48/2015 Eventuelt Kontrollutvalget vil avvente saken da den  Kontrollutvalgsleder har mottatt en 
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foreløpig er under behandling, og vil ta saken 


opp til ny vurdering på et senere tidspunkt. 


henvendelse angående omlegging 


av Monserudvegen fra innbygger, 


Herbert Nevjen. 


1.12.15 49/2015 Sak om Samarbeidsrådet 
for Nedre Romerike (SNR) 


1. Kontrollutvalget bestiller en forundersøkelse fra 
revisjonen som tar sikte på å avklare de tre beskrevne 
problemstillingene.  


2. Eventuelle forhold som ikke lar seg avklare i 
forundersøkelsen skal kvitteres ut i en prosjektplan. 


Kontrollutvalget vil ta stilling til denne planen og 


vurdere om man ønsker å gå videre med en mer 
inngående undersøkelse.  


3. Forundersøkelsen og eventuell prosjektplan leveres 
innenfor rammen av 75 til 100 timer og leveres til 
behandling senest 5. april 2016.  


 


Romerike 


Revisjon 


  


 


 


For fullstendig informasjon om alle sakene, samt sakspapirer vises det til kontrollutvalgets innkallinger og protokoller på www.rokus.no 
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SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 2015 
 


Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


2.12.14 51/2014 Henvendelse til 


kontrollutvalget. 


Kontrollutvalget ber revisjonen om å foreta en 


dokumentgjennomgang for å vurdere om det har vært noen 


kritikkverdige forhold i denne saken. Kontrollutvalget ber om at 


det rapporteres skriftlig tilbake til kontrollutvalget. 


Romerike 


Revisjon IKS 
  





2.12.14 53/2014 Kontrollutvalgets årsplan for 


2015. 


1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2015 


med de endringer som fremkom i møtet. 


2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til 


vedtak: 


 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2015 til 


orientering. 


Kommunestyret Avventer 


kommunestyrets 


behandling 


 



2.12.14 56/2014 Eventuelt. Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig oversikt over 


kommunens kunstsamling, og at svaret sendes Romerike 


Kontrollutvalgssekretariat IKS innen 19. januar 2015. 


Rådmannen Legges frem for 


kontrollutvalget 


17. mars. 


 



        


27.1.15 1/2015 Henvendelse til 


kontrollutvalget. 


Kontrollutvalget vil innkalle daglig leder i Sørum 


kommunalteknikk KF. Kontrollutvalget vil be om en orientering 


for kostnadsoverskridelsene i forbindelse med høydebassenget for 


Sørumsand, samt at det orienteres om kommunens avtale med 


NRV vedrørende vannforsyning. 


Innkalling sendt 


til daglig leder 


23.02. 


  



27.1.15 2/2015 Sak fra kommunestyret 


vedrørende habilitetsvurdering. 


1. Kontrollutvalget tar notat om prinsipiell vurdering av 


habilitetsspørsmål til etterretning. 


2. Saken oversendes kommunestyret til behandling med følgende 


innstilling: 


 Kommunestyret tar saken til etterretning. 


Sendt 29.01 for 


behandling i 


kommunestyret 


Avventer 


kommunestyrets 


behandling 


Kommunes 


tyret 18.3, 


sak 18/15. 





27.1.15 3/2015 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. 


Sendt 29.01 for 


behandling i 


kommunestyret 


Avventer 


kommunestyrets 


behandling 


Kommunes 


tyret 18.3, 


sak 22/15. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


27.1.15 4/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    



27.1.15 5/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    



27.1.15 6/2015 Eventuelt.     



        


2.2.15 


ext. ord. 


7/2015 Henvendelse til 


kontrollutvalget. 


1. Kontrollutvalget ber revisjonen gjennomføre et 


forvaltningsrevisjonsprosjekt på Krogstad Miljøpark AS. 


Utvalget ber om at forvaltningsrevisjonsprosjektet tar 


sikte på å avdekke hvorfor resultatene av de geotekniske 


undersøkelsene ikke ble formidlet til styret for Krogstad 


Miljøpark AS, samt å undersøke manglende godkjenning 


av byggeplan for kryss og vei og mangelfull 


kontraktsoppfølging med entreprenøren. 


2. Kontrollutvalget ber revisjonen om å utarbeide en 


prosjektplan til kontrollutvalgsmøte den 5. mai 2015. 


Romerike 


Revisjon IKS 


Prosjektplan 


behandles i KU 


møte den 5. mai. 


 



        


17.3.15 8/2015 Orientering ved daglig leder i 


Sørum kommunalteknikk KF. 


Kontrollutvalget tar daglig leder i Sørum kommunalteknikk KF sin 


redegjørelse til etterretning. 
   





17.3.15 9/2015 Orientering ved styreleder i 


Sørum kommunale 


eiendomsselskap KF. 


Saken behandles for lukkede dører med hjemmel i 


kommunelovens § 31 nr. 3. 


 


Kontrollutvalget tar samtalen med styreleder for Sørum 


Kommunale Eiendomsselskap KF foreløpig til orientering. 


Kontrollutvalget vil følge opp saken videre. 


 Følges opp på et 


senere tidspunkt. 
 





17.3.15 10/2015 Korrigering av tidligere notat – 


Sørum kommunale 


eiendomsselskap KF leie av 


lokaler. 


1. Kontrollutvalget registrerer at det likevel ble inngått en 


egen kontrakt mellom foretaket og utleier om 


ombygningskostnadene til lokalene. For øvrig tar utvalget 


korrigering av tidligere notat fra revisjonen til 


etterretning. 


2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å innhente 


underlagsgrunnlaget for ombygningskostnaden i henhold 


ROKUS 


innhenter i 


henholdt til 


punkt 2. 


Legges frem for 


kontrollutvalget i 


juni møtet 2015. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


   til tilleggsavtalen.     
17.3.15 11/2015 Varslingssaker 2014. Saken behandles for lukkede dører med hjemmel i 


kommunelovens § 31 nr. 3. 


 


Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om varslingssaker 


2014 til orientering. 


   



17.3.15 12/2015 Skriftlig oversikt fra 


rådmannen over kommunens 


kunstsamling. 


Kontrollutvalget mener kommunen har en god oversikt over 


kunsten de eier, men registrerer at det vil være behov for videre 


gjennomgang og vurdering av gjenstandene. 


   



17.3.15 13/2015 Dokumentgjennomgang ved 


revisjonen vedrørende 


leieavtale Fossjordet. 


Kontrollutvalget konstaterer at det er kritikkverdige forhold ved 


behandlingen av saken og mangelfull dokumentasjon. 


 


Utvalget forutsetter at dagens praksis er en annen enn i denne 


saken. 


 


Saken oversendes til kommunestyret med følgende innstilling: 


 Kommunestyret tar saken til orientering. 


Sendt 19.03 for 


behandling i 


kommunestyret 


Avventer 


kommunestyrets 


behandling 


Kommunes 


tyret 29.4, 


sak 43/15. 





17.3.15 14/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    



17.3.15 15/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    



17.3.15 16/2015 Eventuelt. Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 


 
Tirsdag 5.5.2015, kl. 14.00. 


   



        


5.5.15 17/2015 Prosjektplan for 


forvaltningsrevisjon av 


Krogstad Miljøpark AS. 


Kontrollutvalget vedtar prosjektplan for forvaltningsrevisjon av 


Krogstad Miljøpark AS, og ber revisjonen om å gjennomføre 


prosjektet. Ved behov for vesentlige endringer av prosjektplanen i 


ettertid tas dette opp med kontrollutvalget. 


Romerike 


Revisjon IKS 


Endelig 


rapporten legges 


frem for 


behandling i 


møtet den 1. 


september 2015. 


 



5.5.15 18/2015 Kontrollutvalgets 


gjennomgang og uttalelse til 


Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunes årsregnskap 2014 


vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til økonomi- og 


Kommunestyret 


. 
 Kommunes 


tyret 27.5, 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


  Sørum kommunes årsregnskap 


for 2014. 


administrasjonsutvalget.   sak 50/15.  


5.5.15 19/2015 Kontrollutvalgets 


gjennomgang og uttalelse til 


Sørum kommunalteknikk KF 


sitt årsregnskap for 2014. 


Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunalteknikk KF 


årsregnskap 2014 vedtas med de endringer som fremkom i møtet, 


og oversendes kommunestyret med kopi til økonomi- og 


administrasjonsutvalget og styret i Sørum kommunalteknikk KF. 


Kommunestyret  Kommunes 


tyret 27.5, 


sak 53/15. 





5.5.15 20/2015 Revisjonsbrev nr. 1 - 


årsregnskapet 2014. Sørum 


kommunalteknikk KF. 


1. Kontrollutvalget tar daglig leder sin redegjørelse til 


orientering. 


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


revisjonsbrev nr. 1-årsregnskapet 2014, og forutsetter at 


årsbudsjettet vil bli fastsatt og regulert i henhold til 


kommunelovens § 47, nr. 2 og nr. 3. 


 Følges opp ved 


avleggelse av 


årsregnskapet 


2015. 


 



5.5.15 21/2015 Kontrollutvalgets 


gjennomgang og uttalelse til 


Sørum kommunale 


eiendomsselskap KF sitt 


årsregnskap for 2014. 


Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunale eiendomsselskap 


KF årsregnskap 2014 vedtas, og oversendes kommunestyret med 


kopi til økonomi- og administrasjonsutvalget og styret i Sørum 


kommunale eiendomsselskap KF. 


Kommunestyret  Kommunes 


tyret 27.5, 


sak 52/15. 





5.5.15 22/2015 Revisjonsbrev nr. 1 - 


årsregnskapet 2014. Sørum 


kommunale eiendomsselskap 


KF. 


1. Kontrollutvalget tar daglig leder sin redegjørelse til 


orientering. 


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


revisjonsbrev nr. 1-årsregnskapet 2014, og forutsetter at 


årsbudsjettet vil bli fastsatt og regulert i henhold til 


kommunelovens § 47, nr. 2 og nr. 3. 


 Følges opp ved 


avleggelse av 


årsregnskapet 


2015. 


 



5.5.15 23/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    



5.5.15 24/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    



5.5.15 25/2015 Eventuelt.     



        


16.6.15 26/2015 Ordfører og rådmann 


orienterer om Samarbeidsrådet 


for Nedre Romerike (SNR). 


1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 


2. Kontrollutvalget vil ta initiativ til et fellesmøte med 


kontrollutvalgene i de øvrige SNR kommunene for i fellesskap 


 Sende en 


henvendelse til 


andre KU. 


 



        







5  


 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


   å kunne drøfte de ulike funn i revisjonsrapporten, samt de 


presseoppslag som har vært tilknyttet saken. 
    


16.6.15 27/2015 Orientering ved rådmannen 


vedrørende barnevernet. 


Kontrollutvalget tar saken til orientering.    



16.6.15 28/2015 Gjennomgang av 


underlagsgrunnlag for 


ombygningskostnaden i 


Bankgården. 


Kontrollutvalget utsetter saken til neste møte.  Settes opp til 


behandling 2. 


sept. 


 



16.6.15 29/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    



16.6.15 30/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    



16.6.15 31/2015 Eventuelt.     



        


1.9.15 32/2015 Forvaltningsrevisjonsrapport - 


Krogstad Miljøpark AS – 


geoteknisk undersøkelse og 


bygging av vegkryss. 


Kontrollutvalget registrerer at det er flere kritikkverdige forhold i 


denne rapporten, og håper at revisjonens gjennomgang kan bidra 


til nyttig læring. 


1) Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning. 


2) Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 


 Kommunestyret tar rapporten til etterretning. 


Kommunestyret  Behandlet i 


kommunest 


yret 25.11, 


sak 139/15. 


  


1.9.15 33/2015 Oppfølging av 


forvaltningsrevisjonsrapporten 


- Sykefraværsarbeid i Sørum 


kommune. 


1. Kontrollutvalget registrerer at det er en positiv utvikling rundt 


sykefraværsarbeidet i Sørum. 


2. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 


   



1.9.15 34/2015 Samtale med varaordfører. Kontrollutvalget tar samtalen til orientering.    



1.9.15 35/2015 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 


ROKUS Kontrollutvalget 


ønsker et ekstra 


møte vedr. denne 


saken i sept/okt. 


2015. 
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behandles 


Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Oppfølging Behandlet Ferdig 


   bestilling med de øvrige kontrollutvalgene i SNR-kommunene 


som velger å delta. 


    


1.9.15 36/2015 Gjennomgang av 


underlagsgrunnlag for 


ombygningskostnaden i 


Bankgården. 


Kontrollutvalget tar vedlagte underlagsgrunnlag for 


ombygningskostnaden i Bankgården til orientering. 
   


1.9.15 37/2015 Rapport revisjonsåret 


2014/2015. 


Kontrollutvalget tar rapport for revisjonsåret 2014/2015 til 


orientering. 
   


1.9.15 38/2015 Budsjett for kontroll- og 


tilsynsvirksomheten 2016. 


1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og 


tilsynsordningen for Sørum kommune vedtas, og oversendes 


kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for 


2016. 


Budsjett Budsjett 


Poster 2016 2015 


Kontrollutva  Godtgjørelser 


lget kontrollutvalget 84 000 62 000 


Uforutsette oppgaver 


disp. kontrollutvalget 75 000 0 


Reiseutgifter/kjøregodtg 


j. 5 000 5 000 


Arbeidsgiveravgift 12 000 9 000 


Abonnementer/medlems 


kap 2 000 2 000 


Møteutgifter 3 000 2 000 


Kurs 35 000 35 000 


Sum 216 000 115 000 


Sekretariatet  Ramme for 189 563 


virksomheten 198 406 


Revisjonen Ramme for 1 477 43 1 459 


virksomheten 2 380 


1 891 1 763 


838 943 


Kommunestyret  Behandlet i 


kommunest 


yret 16.12, 


sak 142/15. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


   2. Forslaget følger økonomi- og administrasjonsutvalget 


innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Sørum 


kommune 2016. 


3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering 


av bevilgede beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes 


kontrollutvalget til orientering. 


    


1.9.15 39/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    



1.9.15 40/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    



1.9.15 41/2015 Evaluering av arbeidet i 


kontrollutvalget. 


Saken tas til orientering.    



1.9.15 42/2015 Eventuelt.     



        


1.12.15 43/2015  Presentasjon av nye 
medlemmer og 
sekretariatet 


Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.   
  


1.12.15 44/2015 Erfaringsoverføring fra 


forrige kontrollutvalg 


Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.   
  


1.12.15 45/2015 Kontrollutvalgets 


rolle og oppgaver 


Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.   
  


1.12.15 46/2015 Rutiner for innkalling og 


protokoll 


1. Protokollen underskrives rett etter møteslutt.  


2. Kontrollutvalgsleder underskriver protokollen.  


  
  


1.12.15 47/2015 Møteplan for 2016 1. Kontrollutvalget avholder følgende møter i 2016:  


 Tirsdag 19. januar  


 Tirsdag 5. april  


 Tirsdag 10. mai  


 Tirsdag 14. juni  


 Tirsdag 6. september  


 Tirsdag 1. november  


 Tirsdag 6. desember  


2. Kontrollutvalget starter sine møter kl. 18:00, og møtene 
holdes på Vektergården.  
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1.12.15 48/2015 Eventuelt Kontrollutvalget vil avvente saken da den 


foreløpig er under behandling, og vil ta saken 


opp til ny vurdering på et senere tidspunkt. 


 Kontrollutvalgsleder har mottatt en 


henvendelse angående omlegging 


av Monserudvegen fra innbygger, 


Herbert Nevjen. 


  


1.12.15 49/2015 Sak om Samarbeidsrådet 


for Nedre Romerike (SNR) 


1. Kontrollutvalget bestiller en forundersøkelse fra 


revisjonen som tar sikte på å avklare de tre beskrevne 
problemstillingene.  


2. Eventuelle forhold som ikke lar seg avklare i 


forundersøkelsen skal kvitteres ut i en prosjektplan. 
Kontrollutvalget vil ta stilling til denne planen og 
vurdere om man ønsker å gå videre med en mer 


inngående undersøkelse.  
3. Forundersøkelsen og eventuell prosjektplan leveres 


innenfor rammen av 75 til 100 timer og leveres til 
behandling senest 5. april 2016.  


 


Romerike 


Revisjon 


 
  


 


 


For fullstendig informasjon om alle sakene, samt sakspapirer vises det til kontrollutvalgets innkallinger og protokoller på www.rokus.no 



http://www.rokus.no/






 


 


  
Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en 


årsplan. Planen angir hovedmålene for 


kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en 


strategi for hvordan utvalget ønsker å 


ivareta oppgavene sine. Planen 


inneholder også en oversikt over de 


områder som er prioritert og hvilke 


kontroll- og tilsynsoppgaver som vil stå i 


fokus. 


Årsplan 2016 
Kontrollutvalget i Sørum 


kommune 


Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
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Innledning 
Kommunene er samfunnets viktigste velferdsprodusenter og forvalter betydelige ressurser 


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


tjenesteproduksjonen medfører behov for utstrakt styring og kontroll. Egenkontrollen er 


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


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


 


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


forvaltningen på kommunestyrets vegne.
 
I samspillet mellom kommunestyret og 


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


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


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


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


sekretariatet, administrasjonen og revisjonen. 


 


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


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


Dette innebærer å iverksette forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre undersøkelser 


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


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


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


 


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


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


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


er planlagt behandlet.  


Kontrollutvalget i Sørum 
    Kontrollutvalget i Sørum består av 5 medlemmer. 


 


 


Medlemmer Varamedlemsrekker 


Tore Kampen, Ap, leder 


Rune Viestad, SV 


1. Steinar Dalbakk, SV 
2. Jon Arild Hoelsengen, Ap 


Solveig Anita Heier, FrP, nestleder 1. Sissel Andersen, Ap 
2. Arne-Rune Gjelsvik, FrP 
3. Finn Østenseth, FrP 


Jan Myhrvold, H 


Else-Marit Sætaberget, V 


1. Jan Bjørknes, KrF 
2. Svein Aalling, H 


 







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


Kontrollutvalget har vedtatt følgende møteplan for 2016: 


Tirsdag 19. januar  


Tirsdag 8. mars 


Tirsdag 5. april  


Tirsdag 10. mai  


Tirsdag 14. juni  


Tirsdag 6. september  


Tirsdag 1. november  


Tirsdag 6. desember  


 


Kontrollutvalget starter sine møter kl. 18:00, og møtene holdes på Vektergården og rådhuset.  
 


Kontrollutvalgets hovedfokus i 2016 


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


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


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


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


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


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


vesentlig for kontrollutvalget å undersøke, og gi kontrollutvalgsmedlemmene det 


kunnskapsgrunnlaget de trenger for å ivareta kontrollansvaret sitt. 


 


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


grunnlag for ny plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020. 


 


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


overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020. 


 


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


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


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


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


rådmannens internkontrollaktiviteter og kommunens risikoperspektiver. Videre vil 


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


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


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


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


 


I henhold til forskrift skal kommunestyret behandle plan for forvaltningsrevisjon og 


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


opp til at kontrollutvalget behandler saken i septembermøtet for oversendelse til 


behandling i kommunestyrets desember møte 2016.  


  







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


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


orientering om kommunen hvor det legges vekt på utfordringer, rådmannens 


internkontrollaktiviteter og kommunens risikoperspektiver knyttet til arbeidet med 


overordnet analyse.  


 


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


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


 


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


 


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


kjent med kontrollutvalget, kan utvalget besøke ulike kommunale virksomheter. Erfaring 


viser at virksomhetsbesøk gir et godt innblikk i den kommunale virksomheten. 


Tilbakemeldinger fra etatene er at også de opplever besøkene som positive. Kontrollutvalget 


ønsker å gå på virksomhetsbesøk til følgende virksomheter i 2016: 


o xx 


o xx 


o xx 
 


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


Fylkesmannen og andre statlige tilsynsorganer. Fylkesmannen har gjennomført et tilsyn etter 


lov om kommunal beredskapsplikt i 2015, i henhold til Fylkesmannens hjemmeside.     


 


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


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


 


 


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


 


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


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


kommunestyret, med kopi til formannskapet før dette behandler regnskapet.  


 


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


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


kontrollutvalg fikk nummererte brev nr. 1 i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet 


2014 for Sørum kommunalteknikk KF og Sørum Eiendomsselskap KF som begge vil bli 


fulgt opp i 2016.   


 


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


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







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


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


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


kontrollutvalget å undersøke. Kontrollutvalget har startet opp arbeidet med overordnet 


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


 


Plan for forvaltningsrevisjon 2013 - 2016 ble revidert i kontrollutvalgets møte 2.9.2014, 


sak 36/2014.  


 


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


områder enn det som er prioritert i planen kan velges.  


 


Kontrollutvalget vedtar på bakgrunn av disse prioriteringene konkrete bestillinger av 


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


prosjektplan. Bestillingsdialogen går gjerne over 2-3 møter.  


 


Kontrollutvalget bestiller et nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt i januar møtet som 


behandles sommer/høst 2016.  


 


Kontrollutvalget behandler prosjektrapportene og rapporterer til kommunestyret, og følger 


deretter opp rapportene i tråd med kommunestyrets vedtak.  


 


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


selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens 


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


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


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


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


forvaltningsrevisjon 2017 – 2020.  


 


Plan for selskapskontroll 2013 - 2016 ble revidert i kontrollutvalgets møte 4.11.2014, sak 


43/2014. 


 


Kontrollutvalget har prioritert følgende prosjekter i perioden 2014-2016: 


 NRV AS – behandlet 19.1.16 


 Krogstad Miljøpark AS (vår 2016) 


 NRBR IKS (høst 2016) 


 


Kontrollutvalget behandler prosjektrapportene og rapporterer til kommunestyret, og følger 


deretter opp rapportene i tråd med kommunestyrets vedtak. 


 


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


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


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


saken i sitt september møte 2016.  


 







I forslaget ligger rammen for kontrollutvalgets virksomhet, revisjonens virksomhet og 


sekretariatets virksomhet. Kontrollutvalgets forslag skal følge budsjettsaken til 


kommunestyret.   
 


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


Kontrollutvalgsforskriften § 4.  


 


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


Revisjon IKS i 2016: 


 Oppdragsansvarlig revisorer avgir skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet 


(sept.). 


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


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


 Rapport på ressursbruk for revisjonsåret 2015 (sept.).  


 


Romerike Revisjon IKS rapporterer som regel om sin virksomhet i hvert 


kontrollutvalgsmøte. 


 


Kontrollutvalgets rapportering 
Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret. 


 


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


holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak. 


 


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


deretter kommunestyret til orientering. Årsrapporten skal gjenspeile kontrollutvalgets 


samlede aktiviteter.  


 


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


kommunestyret til orientering.  


 


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


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


seminar for alle kontrollutvalgene på Romerike hvor revisjonens oppgaver ble presentert. 


Sekretariatet har holdt lederopplæring for alle kontrollutvalgslederne på Romerike, og her 


ble det besluttet å holde flere ledermøter i 2016. Videre legger sekretariatet opp til å gi 


utvalget en innføring i problemstillinger rundt korrupsjon og habilitet i løpet av 2016.  


 


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


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


kontrollutvalgskonferanse 3-4 februar.  


 


Kontrollutvalgene på Romerike har en felles møteplass for kontrollutvalgsarbeidet. Dette 


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







 


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


berører kontrollutvalget blir behandlet.  


 


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


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


 


 


 


Sørum 19.1.2016  


 


 


 


Tore Kampen  


Kontrollutvalgsleder  


 


                                                                        Øystein Hagen 


                                                                        Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 


 
 


 
 


 



http://www.rokus.no/






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, informasjonssikkerhet i Lørenskog kommune 


 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 


 Beredskap (samfunnssikkerhet og beredskap) 
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Forvaltningsrevisjonsrapport - Krogstad Miljøpark AS - geoteknisk 
undersøkelse og bygging av vegkryss. 
 


 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 25.11.2015 sak 139/15 
 
Møtebehandling 
Repr. Harald Ringstad (KrF) og Roy Merli (H) stilte spørsmål vedr. egen habilitet i 
denne saken. Kommunestyret vedtok enstemmig med 29 stemmer at begge er 
inhabile, og de fratrådte under behandlingen av saken. 
 
Kontrollutvalgets leder, Tore Kampen, gav en orientering om rapporten og om 
kontrollutvalgets behandling av saken. 
 
Votering 
Kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig med 29 stemmer. 
 
Vedtak 
Kommunestyret tar rapporten til etterretning. 
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NOTAT                                            


 
 


Til: Kontrollutvalget i Sørum kommune 


  


Fra: Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 


  


Dato: 19. januar 2015 
 


 


Habilitet ved budsjettbehandling 


 
1. Bakgrunn 


Kontrollutvalget er bedt om en prinsipiell vurdering av et forhold vedrørende 
habilitet som oppstod ved behandling av årsbudsjett 2015. Utvalget har bedt 
sekretariatet utarbeide et notat. 


 
1.1 Kommunestyrets behandling 


Kommunestyret behandlet årsbudsjett 2015 i møte den 17. desember 2014. 
En representant stilte spørsmål vedrørende egen habilitet i forhold til saken. 
Bakgrunn for dette forutsettes kjent, slik at det redegjøres ikke nærmere for 


dette. Kommunestyret avgjorde habilitetsspørsmålet. I tillegg ble følgende 
vedtatt: «Problemstillingen sendes kontrollutvalget for vurdering.» 
 


1.2 Forståelsen av kommunestyrets vedtak 
Kommunestyrets vedtak er forstått slik at man ønsker en generell vurdering i 


forhold til lignende tilfeller, jfr. begrepet «problemstillingen». I kommunens 
oversendelse er det redegjort nærmere for bakgrunn. Inhabilitet er et 
omfattende tema. Dessuten skal inhabilitet vurderes konkret i det enkelte 


tilfelle der mange omstendigheter vil være en del av vurderingen. 
Kontrollutvalget har derfor avgrenset denne vurderingen til medlemmer av 


styret i lag og foreninger som er berørt av kommunens budsjettbehandling.    
 
2. Generelt om habilitetsvurderinger 


Habilitetsvurdering gjøres konkret i det enkelte tilfelle og da opp mot 
konkrete bestemmelser. Det er en vurdering og da bør man ha kunnskap om 
de generelle hensyn bak habilitetsbestemmelsene. Disse hensyn kan være av 


betydning for vurderingen av det konkrete tilfellet.  
 


Det er fler hensyn som taler for at den som kan ha egeninteresse i utfallet av 
en sak, eller som nær slektning, venn eller fiende av eller ansatt hos en part, 
ikke bør behandle og avgjøre saken. Det har sammenheng med tanken om at 


man ikke bør dømme i egen sak, og med det det grunnleggende kravet om å 
skille mellom fellesinteresser og personlige interesser. På mange måter kan 
man si at hovedreglene om habilitet reflekterer viktige etiske krav til de som 


opptrer på vegne av forvaltningen. 
 







 
 


For det første kan det være en fare for at man faktisk opptrer upartisk, f.eks. 


at man tilgodeser sine egne interesser, favoriserer personer man står i 
takknemlighetsgjeld til, eller behandler dem man misliker på ufordelaktig 


vis. 
 
For det andre har det ikke bare betydning at en tjenestemann eller folkevalgt 


opptrer upartisk, man at også folk har tillit til at de gjør det. 
 


For det tredje tjener inhabilitetsregler til å beskytte en tjenestemann eller en 
folkevalgt selv. For en samvittighetsfull person kan det være ubehagelig å 
skulle avgjøre en sak man har egeninteresse i utfallet, eller nær tilknytning 


til en part. 
 


3. Kommunelovens bestemmelser om habilitet 
Dette er regulert i § 40 nummer 3. Her vises det til forvaltningsloven. Det er 
noen særregler som gjelder for kommuner. Dette gjelder valg, fastsetting av 


godtgjørelse, kommunalt ansatte og behandling av klager. Det gås ikke 
nærmere inn i disse særreglene. 


 
4. Forvaltningslovens bestemmelser om habilitet 
 


4.1 Generelt 
Habilitetskravene er regulert i § 6. Denne lyder: 
 


En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse 


eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak 


a) når han selv er part i saken; 


b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende 
linje eller i sidelinje så nær som søsken; 


c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, 
fostermor eller fosterbarn til en part; 


d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge 
eller fullmektig for en part etter at saken begynte; 


e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller 
bedriftsforsamling for 


1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er 
part i saken, eller 


2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person 
som utfører tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig 
eid og dette selskapet, alene eller sammen med andre tilsvarende 
selskaper eller det offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i 
saken. 


Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å 


svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om 


avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv 







 
 


eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt 


på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part. 


Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke 


treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan. 


Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at 


tjenestemannens tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke 


hans standpunkt og verken offentlige eller private interesser tilsier at han 


viker sete. 


Rekkevidden av annet og fjerde ledd kan fastlegges nærmere ved forskrifter 


som gis av Kongen. 


 


Bestemmelsene i første ledd omtales som automatisk inhabilitet, mens annet 
ledd omtales som hovedregelen om inhabilitet. Første ledd har den funksjon 


at visse habilitetsspørsmål avklares på en slik måte at det ikke er behov for 
mer skjønnsmessige vurderinger. De «særegne forhold» som gjør annet ledd 


anvendelig kan være av samme art som dem som er nevnt i første ledd. De 
kan også være forhold av annen art. 
 


Når en skal vurdere den problemstilling kommunestyret har bedt om må det 
gjøres ut fra § 6 første ledd bokstav e nummer 1 og § 6 annet ledd. 


 
4.2 Nærmere om § 6 første ledd bokstav e nummer 1 
Et medlem av styret i en forening er inhabil i saker foreningen er part i. 


Dette gjelder selv om vedkommende selv ikke får noen økonomisk eller 
annen personlig fordel eller ulempe av avgjørelsen, og selv om foreningen 
ikke har forretningsmessige siktemål, men bare skal ivareta 


samfunnsmessige eller ideelle siktemål. Spørsmålet er om en forening er å 
anse som part i saken. 


 
En forening eller organisasjon er bare part der saken direkte gjelder 
foreningen eller organisasjonen eller der vedtaket formelt er rettet mot dem. 


 
Når det gjelder saker om enkeltstående bevilgninger til en forening er det 
liten tvil om at foreningen vil være part i forvaltningslovens forstand, og at 


medlemmer av styret vil være inhabile. En forening vil derimot neppe kunne 
anses som part i kommunens generelle budsjettsaker, ettersom kommunens 


budsjett neppe kan sies å direkte gjelde en bestemt forening. Dette gjelder 
selv om det er tale om å øremerke midler til foreningen i budsjettet. Man er 
ikke inhabil etter denne bestemmelse. 


 
4.3 Nærmere om § 6 annet ledd 


Bestemmelsen er skjønnsmessig og det må gjøres en vurdering i hvert enkelt 
tilfelle. I denne vurderingen kan det være mange omstendigheter som kan ha 







 
 


betydning. Det kan derfor ikke gis en uttømmende redegjørelse for hvordan 


den skal anvendes. Innledningsvis vil det bli sagt noe generelt om 
bestemmelsen. Deretter vil man redegjøre mer konkret når det gjelder 


medlemmer av styret i foreninger som er berørt av kommunens 
budsjettbehandling. 
 


Bestemmelsen gir uttrykk for det grunnkrav at man må holde seg unna 
behandlingen av en sak når det foreligger omstendigheter som er «egnet til å 
svekke tilliten» til hans upartiskhet. Det avgjørende er ikke hvordan en 


tjenestemann eller folkevalgt ser på seg selv, men hvordan omverdenen 
betrakter saken. Det er heller ikke avgjørende om deltakelse i behandlingen 


vil svekke tilliten til hans upartiskhet, det er tilstrekkelig at det foreligger 
omstendigheter «som er egnet til å svekke tilliten». 
 


Det må foreligge «særegne forhold». Det innebærer at situasjoner mange er i, 
ikke vil medføre inhabilitet. Men det er ikke meningen at forholdet må være 


helt unikt. Et medlem av kommunestyret som har barn i skolen er ikke 
inhabil til å stemme over hvordan det skal ordnes med skoleskyss. Hvis en 
endring i reglene for skoleskyss f. eks. vil være til særlig fordel for et bestemt 


medlem av kommunestyret eller medlemmets barn, må det likevel betraktes 
som et «særeget» forhold. 
 


Et annet forhold som kan begrunne inhabilitet er at man har en spesiell 
interesse i sakens utfall. Dette følger av tilføyelsen om at det «blant annet 


skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap 
eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning 
til.» Dette er ingen betingelse for at inhabilitet skal inntre, det følger av 


ordene «blant annet». Man kan være inhabil selv om det ikke er tale om en 
særlig fordel eller ulempe. 


 
I det følgende vil det bli redegjort for habilitet for styremedlemmer i 
foreninger ved behandlingen av kommunens budsjett. 


 
I Frihagen, Inhabilitet etter forvaltningsloven side 185-186 uttales det blant 
annet: 


 
«Direkte fører § 6, 1. ledd (e) bare til inhabilitet for vedkommende ledelse der 


foreningen eller sammenslutningen formelt er part i forvaltningssaken. Det 
må imidlertid være klart nok at etter § 6, 2. ledd kan inhabilitet etter 
forholdene inntre også ellers der foreningen har en særlig interesse i sakens 


utfall.» 
 
… 


 
«Det vil ikke uten videre være avgjørende om det formelt er en 


forvaltningssak der foreningen er part. Således kan en neppe uten videre i 
forvaltningslovens forstand anse foreningen som part i 
budsjettbehandlingen, selv om det her er tale om å avsette et beløp til slike 







 
 


foreninger. Vedkommende foreningsformann vil likevel kunne bli inhabil ved 


behandlingen – avhengig noe av hvor direkte adresse bevilgningen har til den 
konkrete forening.» 


 
… 
 


«Selv om en forening direkte er nevnt ved navn i et budsjettutkast eller 
budsjettvedtak, vil foreningen neppe være part … Likevel må det nok anses 
klart etter norsk rett at f. eks. formannen i foreningen vil være inhabil som 


formannskapsmedlem til å votere over denne budsjettpost.» 
 


Som det fremgår av det siterte vil det forholdsvis lett kunne oppstå 
inhabilitet etter § 6 annet ledd for et styremedlem i en forening ved 
behandlingen av et kommunalt budsjett med øremerking av midler til 


foreningen. 
 


I en kommune er det mange lag og foreninger. De aller fleste av disse ivaretar 
samfunnsmessige eller ideelle formål. Det er videre slik at de som engasjerer 
seg i slike foreninger ikke får noen personlig fordel av engasjementet. Det er 


tidligere redegjort for at en vurdering etter § 6 annet ledd må vurderes ut i 
fra hvordan omverdenen betrakter saken. Det spørsmål en bør stille seg er 
hvordan andre lag og foreninger vil kunne betrakte det forhold at et 


styremedlem i en forening er med på å avgjøre en øremerket bevilgning til 
denne foreningen. Samtidig er det slik at det ikke er den faktiske betraktning 


som skal legges til grunn. Det som skal legges til grunn er om forholdet «er 
egnet til å svekke tilliten.» 
 


En øremerket bevilgning har en direkte adresse til en konkret forening. Dette 
er et særeget forhold. Det kunne ha stilt seg annerledes dersom det var en 


samlet bevilgning til lag og foreninger for senere fordeling. 
 
Juridisk teori, som er sitert ovenfor, peker klart i retning av inhabilitet for 


styremedlemmer i foreninger når det skal avgjøres en øremerket bevilgning 
til den forening man er styremedlem av. 
 


Når man sammenholder det som er anført ovenfor må det konkluderes med 
at et styremedlem i et lag eller en forening er inhabil når det det skal 


avgjøres en øremerket bevilgning til det lag eller forening man er 
styremedlem av, jfr. § 6 annet ledd. Det er imidlertid bare den konkrete 
budsjettpost man er inhabil til å avgjøre. 


 
I hvilken utstrekning man er inhabil vil bero på hvordan avstemninger 
foretas. Det avgjørende er at man er inhabil til å avgjøre den bestemte 


budsjettpost. Dersom det fremmes et forslag hvor den konkrete bevilgning 
inngår som en del av dette, og det stemmes samlet over forslaget vil man 


være inhabil til å avgjøre det samlede forslag. Da vil man delta i avgjørelsen 
av den bestemte budsjettpost. Det er opp til kommunestyret å avgjøre 
hvordan avstemninger organiseres. 
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Sak nr. Sak Møtedato 


36/2014 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon. 2.9.14 
 


Saksbehandler 


 Øystein Hagen 


 


Saksdokumenter 


 Plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2015 


 Overordnet analyse 2013 - 2015 


 


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


denne saken. I henhold til Plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2015 (vedlegg 1) vedtatt i 


kommunestyret 17.10.12, sak 90/12, har utvalget prioritert følgende områder i tillegg til sykefravær 


og flyktning tjenesten som nå er gjennomført:  


 


 Spesialpedagogisk hjelp barnehage/spesialundervisning grunnskole 


 Anskaffelser 


 Kommunens styrings- og kontrollsystem 


 Revisjon av IKT 


 Oppfølging av KOSTRA rapportering 


 Enkeltvedtak/oppfølging av planer 


 Samhandlingsreformen 


 
 


Planen bygger på en overordnet analyse av kommunens virksomhet foretatt i 2012 (vedlegg 2). 


Overordnet analyse er utarbeidet som et arbeidsdokument for kontrollutvalget og kontrollutvalget 


har foretatt prioriteringer av områder for forvaltningsrevisjon med bakgrunn i denne. Analysen har 


vært et verktøy for kontrollutvalget for å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon ut fra en 


risiko- og vesentlighetsvurdering.  


Risiko er sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal oppstå. Dette kan være risikoer knyttet til 


økonomi, tjenesteyting eller lov overholdelse. Vesentlighet har å gjøre med hvor store konsekvenser 


det vil ha dersom det negative inntreffer. Når kontrollutvalget skal diskutere prioritering av tema, 


kan det være nyttig å ta i bruk ulike perspektiver for vesentlighet som for eksempel bruker-, politisk, 


samfunns-, økonomisk, medarbeidernes og omdømmeperspektiv.  


 


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. Kommunestyret har delegert 


myndighet til å gjøre endringer i prioriteringer i planen til kontrollutvalget. Det legges opp til en 


drøfting av prioritering av temaer i denne saken.  


 


I tillegg til å drøfte prioritering av prosjekter ut planperioden, bør utvalget også velge det neste 


området for forvaltningsrevisjon og gi signaler om hvilken vinkling man ønsker på prosjektet. 


 


 


 


 


 







 


 


Kontrollutvalget i Sørum kommune 
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Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget vedtar følgende prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 


2014 - 2016: 


1.  


2.  


3.  


4.  


 


2. Revisjonen bes om å utarbeide prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av området kommunens 


styrings- og kontrollsystem til neste møte. 


 


Kontrollutvalgets behandling 
Kontrollutvalget drøftet prioriteringer av prosjekter ut planperioden 2014-2016. I tillegg valgte 


utvalget det neste området for forvaltningsrevisjon. 


 


 


 


Kontrollutvalgets vedtak 


1. Kontrollutvalget vedtar følgende prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 


2014 - 2016: 


1. Kommunens styrings- og kontrollsystem 


2. Samhandlingsreformen  


3. Anskaffelser 


2. Revisjonen bes om å utarbeide en prosjektskisse for en forvaltningsrevisjon av området 


kommunens styrings- og kontrollsystem til neste møte 4.11.14.  


 


Sign. 
 


 


Utskrift 
Romerike Revisjon IKS 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 








Etikkplakaten
For ansatte og folkevalgte i Sørum kommune


1. KOMMUNENS VERDIGRUNNLAG
	 •	 Åpenhet: Åpen informasjon og evne til å stimulere til kritisk debatt.
	 •	 Dialog: Å skape forutsetninger for en likeverdig, skapende og forpliktende dialog 
  både internt og eksternt. 
	 •	 Lojalitet: Forpliktende atferd i forhold til brukere, kollegaer, andre ledere og beslutninger.


2. FORHOLDET TIL INNBYGGERE OG BRUKERE
 Vi tar hensyn til innbyggernes interesser, tilstreber likebehandling og opptrer med respekt  
 overfor innbyggere og brukere. 


3. HABILITET
 Vi har et bevisst forhold til egen habilitet, og unngår situasjoner som kan svekke tilliten til at  
 våre beslutninger tas på et nøytralt grunnlag.


4. TAUSHETSBELAGTE OG FORTROLIGE OPPLYSNINGER
 Vi ivaretar taushetsbelagte og fortrolige opplysninger på en forsvarlig måte, 
 både i og utenfor arbeidstiden.


5. LOJALITETSPLIKT
 Arbeidstakere og kommunen som arbeidsgiver har en gjensidig lojalitetsplikt. 
 Når en beslutning er tatt effektuerer vi vedtaket, uavhengig av vår personlige oppfatning.


6. VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD
 Vi har et selvstendig ansvar for å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, 
 som bryter med lover, regler og interne retningslinjer.


7. MOBBING, TRAKASSERING OG DISKRIMINERING
 Vi bidrar aktivt til et godt og inkluderende arbeidsmiljø, og tar avstand fra enhver form 
 for mobbing, trakassering og diskriminering.


8. GAVER OG PERSONLIGE FORDELER
 Vi unngår personlige fordeler som kan påvirke vår integritet eller fremstå som skadelig 
 for vår saksbehandling, vår funksjon/virksomhet eller kommunen som helhet. 
 Reiser og oppholdsutgifter i faglig sammenheng dekkes av kommunen.


 Vi unngår å tilby tjenester eller fordeler til enkeltpersoner/grupper/foreninger o.a., 
 som ikke har vært gjennom ordinær saksbehandling.


9. KJØP AV VARER OG TJENESTER
 Vi foretar kommunale innkjøp i henhold til interkommunal og kommunal innkjøpsordning.  
 Vi benytter ikke kommunens innkjøps- og rabattordninger ved personlige kjøp. 


10. BRUK AV KOMMUNENS RESSURSER OG UTSTYR
 Vi tar vare på kommunens ressurser og utstyr på den mest økonomiske og rasjonelle 
 måten, og medvirker til at de ikke misbrukes eller sløses med. Kommunens utstyr skal 
 som hovedregel kun benyttes i kommunens tjeneste.


Se også veileder til etikkplakaten: www.sorum.kommune.no/arbeidsgiverpolitikk
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Arkivsak-dok. 15/10292 
Arkivkode  
Saksbehandler Odd Hellum 
 


Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Kommunestyret 16.12.2015 160/15 


 
 
 
Jan Myhrvold - Fritak fra verv som varamedlem i styret for Sørum 
kommunalteknikk KF. Stadfestelse av valg av kontrollutvalg 
 


 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 16.12.2015 sak 160/15 
 
Votering 
Rådmannens innstilling ble vedtatt enstemmig. 
 
Vedtak 
1. Jan Myhrvold fritas fra verv som varamedlem i styret for Sørum kommunalteknikk 


KF. 
 
2. Kommunestyret stadfester valg av kontrollutvalg for 2015 – 2019 foretatt i 


kommunestyresak 123/15. 
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1  INNLEDNING 


Bakgrunnen for selskapskontrollen er revidert
1
 plan for selskapskontroll 2014-2016 som er vedtatt 


av kontrollutvalgene / kommunestyrene i eierkommunene. Kontrollutvalget skal påse at det 


gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik 


kontroll, herunder kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i 


samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll), jf. kommuneloven § 77 


og §§ 13-15 i forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004 nr. 905. 


 


I kontrollutvalgsmøte i Rælingen den 19.06.2012 ble det i tillegg fattet følgende vedtak: 


 


Kontrollutvalget ønsker en orientering om status / plan for avvikling i NRV og RA-22. 


 


Denne selskapskontrollen har derfor som formål å gjennomgå og vurdere om kommunenes 


eierinteresser i Selskapene utøves i samsvar med kommunestyrenes vedtak og forutsetninger samt 


besvare kontrollutvalget i Rælingen sin bestilling. Kontrollen skjer innenfor rammene av 


kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften.  


 


Behandlingen av de to selskapene vil i denne rapporten skje samlet til tross for at de utgjør to 


selvstendige rettssubjekt og har ulik eierstruktur. Dette på grunn av selskapenes nære 


administrative og organisatoriske tilknytning med stor grad av fellesfunksjoner. I de tilfeller vi finner 


forskjeller relevant for eierskapskontrollen, vil disse nevnes særskilt. I det følgende vi de bli omtalt 


som «Selskapene». 


 


I tillegg er begge selskapene besluttet avviklet. Virksomheten vil således skille seg fra en 


tjenesteleverandør som har som formål å fylle en samfunnsfunksjon. Denne forskjellen medfører at 


problemstillingene i herværende kontroll avgrenses noe i forhold til en ordinær eierskapskontroll.  


Kontrollen tar på denne bakgrunn sikte på å besvare følgende problemstillinger:  


 


Problemstilling 1: 


Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 


 


Problemstilling 2: 


                                                


 


 
1
 Etter opprettelsen av RRI ble det utarbeidet en felles plan for selskapskontroll for alle kontrollutvalgene på 


Romerike. Her inngår alle selskaper kommunene eiere, både alene og sammen med andre kommuner på 
Romerike. Noen kontrollutvalg er delegert myndighet til å gjøre endringer i opprinnelig plan, andre har ikke 
delegert denne myndigheten og den reviderte planen er i disse kommunene også behandlet i 
kommunestyrene.  
 
2
 RA-2 AS endret navn til Strandveien 1 AS på generalforsamling 2015. 
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Status/ plan på avviklingen av NRV/RA-2, ref. kontrollutvalget i Rælingen sin bestilling 


En senere bestilling til selskapet fra administrasjonen i Rælingen rettet følgende spørsmål til 


Selskapenes generalforsamling: 


 


 Avtalen med daglig leder om godtgjørelse, og den samlede godtgjørelsen som daglig leder 


mottar. 


 Styrets arbeid med eiendomsutviklingsprosjektet. 


 En samlet oppdatert oversikt over opprydningsutgifter og opprydningsinntekter og videre 


framdrift i arbeidet. 


 En redegjørelse for pågående sak vedrørende korrigering av merverdiavgiftsforhold. 
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2 METODE 


Denne selskapskontrollen er gjennomført i overensstemmelse med kommunelovens regler om 


selskapskontroll i §§ 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og 14.  


 


Selskapskontrollen har i utgangspunktet en bred tilnærming og søker å fange opp flest mulige 


problemstillinger relatert til eierskapsoppfølgingen. Kontrollen vil ikke gå i dybden, men heller 


identifisere problemstillinger som senere kan bli gjenstand for ytterligere undersøkelser.  


 


Det presiseres at selskapskontrollen er en vurdering av om virksomheten styres etter eiernes 


formål. Dette innebærer at kontrollen begrenser seg til en vurdering av om eierne har etablert 


tilfredsstillende rammer for styring og at virksomheten faktisk opererer i tråd med formålet. En mer 


utførlig materiell vurdering av selskapets organisering, drift og funksjon faller derfor utenfor denne 


kontrollen.  


 


Rapporten bygger på informasjon fra eierne, styret og administrasjonen samt åpne kilder som 


Brønnøysundregistrene (foretaksregisteret), www.purehelp.no, www.proff.no, mv. Bruken av kilder 


utover informasjon fra eierne er gjort for å sikre at eierstyringen også er omsatt i praksis. 


 


Som det fremgår av rapporten vil det enkelte steder presenteres informasjon om Selskapene, 


styrene og administrasjon med detaljeringsnivå som går utover informasjon om den rene 


eierstyringen. Når dette allikevel tas med er det som bidrag til helhetsbilde som igjen er av sentral 


verdi for vurdering av eierstyringen i selskapet og om denne fungerer i praksis.      


 


Vår samlede vurdering er at metodebruk og kildetilfang i denne selskapskontrollen har gitt et 


tilstrekkelig grunnlag til å gjennomføre kontrollen i tråd med de problemstillinger kontrollutvalgene 


har vedtatt. 


 


Når det gjelder tilbakemeldingene fra eiere og styret har dette vært gjennomført ved besvarelse av 


et spørreskjema som har vært sendt ut elektronisk. Spørreundersøkelse ble sendt til ordførerne som 


representanter for eierne. Alle besvarte undersøkelsen. I tillegg ble det sendt egen 


spørreundersøkelse til styreleder, som også er besvart.  


 


Det er også gjennomført intervju med daglig leder for Selskapene, Dag Jørgensen.  


 


Rapporten har vært på høring hos daglig leder, styret og eiere. Vi har i denne sammenheng mottatt 


innspill fra daglig leder rundt fakta. Disse er innarbeidet i rapporten.  


 


 


  



http://www.purehelp.no/

file://///vmskinfil02/../Documents%20and%20Settings/oyfo/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK1870/www.proff.no
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3 NÆRMERE OM «SELSKAPENE» OG STATUS  


Bakgrunnen og den eldre historikken til Selskapene forutsettes i det vesentlige kjent. 


 


Overføringen av driften i Selskapene til NRV IKS og NRA IKS ble foretatt i forbindelse med 


stiftingen av disse i 2008.  


 


På ekstraordinær generalforsamling i Selskapene den 29.11.2011 ble de gjenstående aktivaene i 


selskapene besluttet realisert og selskapene besluttet avviklet etter omforente prinsipper. 


Prinsippene var resultatet av et større utredningsarbeid gjennomført av eierkommunenes rådmenn 


og daglig leder i selskapene.  


 


På generalforsamling i Selskapene 19. juni 2014 ble det besluttet med utgangspunkt i prinsippene 


for fordeling av aktivaene å fusjonere NRV AS og RA-2 AS.  


 


Dette vedtaket ble på generalforsamling i Selskapene 23. juni i år reversert og isteden ble det 


besluttet å splitte aksjene i RA-2 i 1000 og deretter fordele aksjene mellom de seks 


eierkommunene. Årsaken til at Nittedal, Fet og Sørum tildeles aksjer i RA-2 AS er at eiendommen 


Strandveien 1 reelt sett eies3 av begge selskapene, selv om RA-2 AS står som formell eier av 


eiendommen. Basert på de prinsippene som er gitt, har man kommet fram til følgende fordeling i 


prosent: 


 


- Skedsmo  42,84 


- Lørenskog  29,84 


- Rælingen 13,60 


- Nittedal   8,56 


- Fet    2,36 


- Sørum    2,71 


 


Formålet med dette var å strukturere eierskapet slik at dette reflekterer den fordelingen av 


restverdiene som var vedtatt. Det ble videre antatt at denne modellen ville være mer hensiktsmessig 


å gjennomføre enn den først vedtatte fusjonen. 


 


I NRV AS er det per i dag ingen eiendeler av økonomisk verdi utover bankinnskudd og fordringer, til 


sammen kr 43 639 000,-. Det som gjenstår før avvikling av selskapet kan skje, er overføring av i alt 


20 dammer til kommunene. Dette er planlagt utført innen utløpet av 2017. Det er antatt at det vil 


være kostnader på ca. 23 millioner kroner forbundet med rehabilitering, graving etc. før overføringen 


kan gjennomføres, se mer informasjon vedlegg 1.  


                                                


 


 
3
 Dette er det enighet om blant eierne.  
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RA-2 AS eier per i dag Strandveien 1 i Skedsmo kommune, med unntak av den del av eiendommen 


som per i dag benyttes av NRV IKS og NRA IKS. Utover dette består aktiva i selskapet av 


bankinnskudd og fordringer, til sammen kr 77 000 000,-. I tillegg varige driftsmidler på kr 


12 800 000,-. Det er ikke kjent om eiendommen Strandveien 1 er helt nedskrevet. Det er antatt at 


utvikling av denne eiendommen vil utgjøre vesentlige merverdier. Det er innledet et arbeid med 


utvikling av eiendommen og forslag til reguleringsplan ventes behandlet av Skedsmo kommune i 


2015.   


 


På generalforsamling i RA-2 AS i juni i år skiftet selskapet navn til Strandveien 1 AS. 
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4 HVORDAN PRAKTISERES EIERSTYRINGEN FOR 


SELSKAPENE? 


4.1 Innledning 


Som nevnt innledningsvis i rapporten skiller Selskapene seg fra ordinære selskap ved at de skal 


avvikles, de har ingen operativ drift. Selskapenes formål er realisering av eiendeler. En ordinær 


tilnærming til vurdering av eierskapet, herunder vurdering av KS anbefalinger for eierstyring og 


eiermeldinger, er ikke så relevant for denne kontrollen som ellers. Vi vil i det følgende derfor kun 


legge vekt på tilbakemeldingene i spørreundersøkelsen fra eiere, styrene og intervjudata fra daglig 


leder rundt praktisering av eierstyring. Vi benytter oss av de øvrige kilder der det anses 


hensiktsmessig. 


 


Kapittelet belyser problemstilling nr. 1. 


 


 


 


 


 


4.2    Oppfølging av eierinteresser 


Formålet med Selskapene er slik det fremgår over; å realisere eiendelene og fordele verdiene 


mellom eierne etter omforente, fastlagte prinsipper. At formålet etterleves bekreftes senest på 


generalforsamling i RA-2 AS i juni i år, hvor det ble foretatt en aksjesplitt for å sikre hver 


eierkommune det antall aksjer som reflekterer den andel av verdiene det var enighet om da dette 


ble besluttet i 2011. 


 


Når det gjelder valg av selskapsform har det ikke vært aktuelt å endre denne etter at driften ble 


flyttet over i de nye interkommunale selskapene og arbeidet med realisering av eiendeler ble 


påbegynt.  


 


Samtlige eiere har utarbeidet eiermelding. Tilbakemeldingen fra eierne viser at de også er kjent med 


innholdet i de respektive eiermeldingene. Den viser også at samtlige eiere etterlever de føringer 


som er gitt dem i eiermelding og av kommunestyre eller formannskap, på selskapets 


generalforsamling.  


 


På spørsmål om hvordan det innvirker på generalforsamlingens beslutningsevne at aksjonærene 


møter med bundet mandat, fremhevet flere av representantene det problematiske ved dette. Den 


begrensede muligheten til å kunne realitetsbehandle saker på generalforsamlingen fordi spørsmålet 


var avgjort på forhånd er særlig et element som fremheves som negativt. Et annet er at det ved å 


forholde seg til et bundet mandat, basert på saksforberedelsen i eierstyringssekretariatet, reelt sett 


Problemstilling 1: 


Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 
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vil være rådmennene som blir beslutningstagere. Videre blir det presisert at bundet mandat blir 


særlig problematisk i de tilfeller en av aksjonærene stiller med et annet mandat enn de øvrige. 


 


Tilbakemeldingen viser videre at den manglende realitetsbehandlingen av saker på 


generalforsamlingen svekker samarbeidet mellom eierne. Også i denne sammenheng blir det 


fremhevet at det er uheldig at det er rådmennene i eierstyringssekretariatet som legger føringer for 


eiernes beslutninger og at ikke vedtakene er koordinert på en måte som gjør det mulig for eierne å 


samarbeide i forkant av møtene. Det er videre blitt fremhevet at resultatet av dette er at den 


politiske styringen blir for svak.  


 


Når det gjelder kunnskap om eget mandat for eierne på generalforsamling, svarte fem av seks at de 


i stor grad var kjent med dette, mens en svarte i noen grad. 


 


På spørsmål om eierne er kjent med om det er utarbeidet styreinstruks, svarte fire at de var kjent 


med dette og at instruksen ble etterlevd. To svarte at de ikke var kjent med om det forelå 


styreinstruks. 


 


Når det gjelder spørsmålet om det er etablert kriterier for valg og sammensetning av styret, svarte 


fire av seks at de var kjent med dette, mens en svarte nei og en ikke visste. Det var også ulik 


oppfatning blant eierne om de var kjent med om det ble gjennomført styreevaluering. Fra styrets 


besvarelse fremgår det at det ikke gjennomføres styreevaluering. Disse to forholdene viser at det 


ikke er en entydig oppfatning blant eierne om to vesentlige forhold i en eieroppfølging. 


 


Om styret dekker eiernes informasjonsbehov ble besvart bekreftende av alle eierne hvor fire mente i 


stor grad, mens to mente i noen grad.  


 


Styre- og generalforsamlingsprotokoller de siste to år viser at eierne orienteres om sentrale saker 


relatert til realiseringen av eiendeler og status ved avviklingen. Det fremgår også  at det ikke er 


kommet innsigelser fra eierne ved behandlingen av disse sakene.  
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5 NÆRMERE OM STATUS VED AVVIKLINGEN 


I dette kapittelet belyses problemstilling 2: 


 


Status / plan på avviklingen av NRV/RA-2, ref. kontrollutvalget i Rælingen sin bestilling. 


 


I etterkant av kontrollutvalgets bestilling har administrasjonen i Rælingen kommune henvendt seg til 


selskapenes generalforsamling med spørsmål om å få utdypet følgende forhold: 


- Avtalen med daglig leder om godtgjørelse, og den samlede godtgjørelsen som daglig 


leder mottar. 


- Styrets arbeid med eiendomsutviklingsprosjektet. 


- En samlet oppdatert oversikt over opprydningsutgifter og opprydningsinntekter og videre 


framdrift i arbeidet. 


- En redegjørelse for pågående sak vedrørende korrigering av merverdiavgiftsforhold. 


 


Informasjonen i dette kapittelet bygger i hovedsak på en presentasjon gitt av daglig leder i 


Selskapene til eierne på selskapenes generalforsamling i juni i år, se vedlegg 1. 


 


Daglig leder har inngått en konsulentavtale med Selskapene for løpende bistand. I perioden oktober 


2005 til april 2009 har Selskapene betalt i alt kr 7 793 000,- til ledelse (samlet for drift og 


granskning). I perioden april 2009 til mai 2015 har Selskapene betalt kr 9 921 000,- til daglig 


ledelse, se vedlegg 1. 


 


Når det gjelder styrenes arbeid med eiendomsutviklingsprosjektet er det sendt inn et forslag til 


reguleringsplan som ventes behandlet i løpet av høsten. I forslaget legges det opp til å bygge ut et 


område på totalt 85 mål, hvor 42 av disse utgjør utfylling av nytt areal i elven. Det planlegges 


utviklet i alt 1500 boliger hvor salgstrinn en og to begynner vår/sommer 2016. 


 


De totale opprydningsutgiftene siden oktober 2005 beløper seg til kr 64 634 000,- for Selskapene. 


Inntektene (erstatninger) utgjør kr 113 729 000,-. I tillegg er det en gevinst på salg av eiendom på kr 


107 451 000,-. Fremdriftsplanen for avviklingen, se vedlegg 1, legger opp til at NRV AS avvikles i 


2017, mens RA-2 AS, på grunn av utviklingsprosjektet i Strandveien 1, først planlegges avviklet i 


perioden 2020-24, avhengig av hvor fort salgsprossen går. Revisjonen konstaterer i denne 


sammenheng at RA-2 AS, frem til prosjektet i Strandveien er gjennomført, vil være et 


eiendomsutviklingsselskap, og ikke kun selge ut selskapets eiendeler. Det gjøres i denne 


sammenheng oppmerksom på at det vil knytte seg en økt risiko ved denne type utviklingsprosjekt 


samtidig som muligheten til å skape verdier også øker. Dette er eierne kjent med gjennom løpende 


rapportering om status, både på orienteringsmøter og generalforsamlinger.   


 


Status på eiendommen i Sør-Afrika er uforandret. Den driftes som jakteiendom. Selskapet jobber 


med å utarbeide en forretningsplan som kan synliggjøre verdiene for en potensiell kjøper av det 


selskapet som eier eiendommen. 
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Mva-oppgjøret på ca. MNOK 20 til Rælingen er gjennomført i juli i år, etter at Skatt Øst godkjente 


dette. 


 


I tillegg ble tvist vedrørende betaling av kjøpesum, etter salget av en borerigg, behandlet i juni/juli i 


år ved hovedforhandling i Borgarting Lagmannsrett. Det foreligger nylig dom i saken. Selskapene 


vant fram med sitt syn, men egne saksomkostninger måtte bæres av partene .  
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6 REVISJONENS SAMLEDE VURDERINGER OG 


ANBEFALINGER 


Vurderinger 


Våre undersøkelser har ikke avdekket forhold som tilsier at eierne ikke fører tilfredsstillende kontroll 


med sine eierinteresser i NRV AS og RA-2 AS. 


 


Vi har imidlertid avdekket at eieroppfølgingen når det gjelder kriterier for valg og sammensetning av 


styrene og kunnskap rundt styreevaluering avviker noe mellom eierne. Det er allikevel, med 


utgangspunkt i eiernes klare målsetning om realisering og avvikling av selskapene, grunn til å anta 


at dette ikke svekker eiernes anledning til å samarbeide om og nå denne målsetningen. 


 


En annen problemstilling som besvarelsene fra eierne bragte opp, var flere negative konsekvenser 


av at eierskapssekretariatet ledes av rådmannen. Dette er i utgangspunktet ikke et problem som 


gjelder NRV AS og RA-2 AS spesielt ettersom dette er en ordning som omfatter flere selskap i 


regionen som er underlagt tilsvarende eieroppfølging. Basert på disse tilbakemeldingene kan det 


virke som om det er grunnlag for å vurdere om de negative forholdene som her er nevnt, lar seg 


løse. RRI skal imidlertid ikke ta stilling til dette. 


 


Selskapet selv har gitt en grundig redegjørelse på generalforsamling i år som er dekkende både for 


kontrollutvalgets bestilling og bestillingen fra Rælingen kommune.  


 


Vi kan ikke se at presentasjonen fra daglig leder utelater å besvare de problemstillinger som ble 


reist på en tilfredsstillende måte. Dette synet ble også bekreftet av rådmannen i Rælingen kommune 


på vegne av ordføreren etter presentasjonen. 


 


Slik RRI vurderer det endres formålet i Strandveien 1 AS i 2015.  RA-2 AS (nå Strandveien 1 AS) 


har frem til nå vært et oppryddingsselskap etter det gamle selskapet som hadde sin virksomhet 


knyttet til selvkostområder. Selskapets formål endres således fra et selskap som kun skulle 


realisere eiendeler fra det tidligere avløpsselskapet, til et selskap som skal utvikle eiendom med 


tanke på videre salg.  


 


Revisjonen mener at selskapet bør ta stilling til om det bør gjøres opp status overfor innbyggerne / 


abonnentene før selskapet Strandveien 1 AS går videre med sine planer om utvikling og realisering 


av eiendommen. En slik status vil gi grunnlag for å etablere et skille mellom de midlene som skal 


tilbakeføres selvkostområdene og det som vil være en ren gevinst for selskapet ved et senere salg. 


Slik vi oppfatter det har oppryddingen knyttet til de tidligere selvkostselskapene ikke vært 


skattepliktig. Virksomheten i Strandveien 1 AS kan bli klassifisert som næringsvirksomhet. En 


verdivurdering av eiendommen slik den fremstår i dag vil da kunne få betydning for beregning av en 


mulig skattepliktig gevinst ved senere salg av eiendommen. En takst som viser verdistigningen av 


eiendommen i den tiden den ble eid av renseanlegget og senere opprydningselskapet bør også av 
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den grunn fastsettes. Revisjonen gjør oppmerksom på at vi ikke har foretatt undersøkelser rundt 


hvilke vurderinger som er gjort når det gjelder disse spørsmålene.      


 


Anbefalinger 


På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen har revisjonen ingen konkrete anbefalinger som 


er egnet til å forbedre eieroppfølgingen vesentlig, utover de enkeltstående funn som er bemerket i 


rapporten. 


 


 


Jessheim, 02.09.2015 


          
 


Nina Neset         Øyvind Schage Førde 


daglig leder        advokat 
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VEDLEGG 1. GENERALFORSAMLING 2015 
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ROMERIKE REVISJON IKS 


EIERSKAPSKONTROLL NRV AS OG RA-2 AS (STRANDVEIEN 1 AS)  Side 20 


 
 


 


 
 


 







ROMERIKE REVISJON IKS 


EIERSKAPSKONTROLL NRV AS OG RA-2 AS (STRANDVEIEN 1 AS)  Side 21 


 
 


  







ROMERIKE REVISJON IKS 


EIERSKAPSKONTROLL NRV AS OG RA-2 AS (STRANDVEIEN 1 AS)  Side 22 


 


  







ROMERIKE REVISJON IKS 


EIERSKAPSKONTROLL NRV AS OG RA-2 AS (STRANDVEIEN 1 AS)  Side 23 
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VEDLEGG 2: SPØRREUNDERSØKELSE 


Spørreundersøkelse ble sendt ut ved bruk av questback til eierrepresentanter og styret i NRV AS. 


Egenerklæring – eierrepresentanter i NRV AS følger vedlagt nedenfor. Deretter følger 


Egenerklæring – styret i NRV AS. 







ROMERIKE REVISJON IKS 


EIERSKAPSKONTROLL NRV AS OG RA-2 AS (STRANDVEIEN 1 AS)  Side 27 


 







ROMERIKE REVISJON IKS 


EIERSKAPSKONTROLL NRV AS OG RA-2 AS (STRANDVEIEN 1 AS)  Side 28 


 







ROMERIKE REVISJON IKS 


EIERSKAPSKONTROLL NRV AS OG RA-2 AS (STRANDVEIEN 1 AS)  Side 29 


 







ROMERIKE REVISJON IKS 


EIERSKAPSKONTROLL NRV AS OG RA-2 AS (STRANDVEIEN 1 AS)  Side 30 


 







ROMERIKE REVISJON IKS 


EIERSKAPSKONTROLL NRV AS OG RA-2 AS (STRANDVEIEN 1 AS)  Side 31 


 







ROMERIKE REVISJON IKS 


EIERSKAPSKONTROLL NRV AS OG RA-2 AS (STRANDVEIEN 1 AS)  Side 32 


 







ROMERIKE REVISJON IKS 


EIERSKAPSKONTROLL NRV AS OG RA-2 AS (STRANDVEIEN 1 AS)  Side 33 


 







ROMERIKE REVISJON IKS 


EIERSKAPSKONTROLL NRV AS OG RA-2 AS (STRANDVEIEN 1 AS)  Side 34 


 







ROMERIKE REVISJON IKS 


EIERSKAPSKONTROLL NRV AS OG RA-2 AS (STRANDVEIEN 1 AS)  Side 35 


 







ROMERIKE REVISJON IKS 


EIERSKAPSKONTROLL NRV AS OG RA-2 AS (STRANDVEIEN 1 AS)  Side 36 


 







ROMERIKE REVISJON IKS 


EIERSKAPSKONTROLL NRV AS OG RA-2 AS (STRANDVEIEN 1 AS)  Side 37 


 







