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MØTEPROTOKOLL  
 

Ullensaker kontrollutvalg 
 
Dato: 23.11.2017 kl. 09:00 
Sted: Møterom Dragonen, Ullensaker rådhus 
Arkivsak: 15/00018 
  
Tilstede:  Tron Erik Hovind (leder), Anne-Grethe Borgen (nestleder) (fra 

sak 37/17), Stein Vegard Leidal, Halldis Helleberg, Dag Bakke 
(til og med sak 38/17) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Avdelingsleder Oddny Ruud Nordvik, Romerike revisjon IKS 

Prosjektleder Øyvind N. Grøndahl, Romerike revisjon IKS (til 
og med sak 38/17) 

  
Protokollfører: Rådgiver Kjell Nordengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat 

IKS 
  

 
 
SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

36/17 15/00210-32 Referater 3 

37/17 17/00101-3 Forvaltningsrevisjon i Digitale Gardermoen IS (DGI) 4 

38/17 17/00089-3 Eierskapskontroll OrbitArena AS 5 

39/17 15/00136-15 Bestillinger av selskapskontroller og undersøkelser i 
kommunale samarbeid 2018 6 

40/17 15/00212-23 Orientering ved revisjonen 7 

41/17 15/00125-18 Møteplan 2018 8 

42/17 15/00211-25 Eventuelt 9 
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Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. 
 
 
Møtet hevet kl. 11.30 
 
 
 
 
 
Jessheim, 23.11.2017 
 
 
 
 
 
Tron Erik Hovind                                                       Halldis Helleberg      
Leder  
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Saker til behandling 

36/17 Referater 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ullensaker kontrollutvalg 23.11.2017 36/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Saken tas til orientering 
 
 
Møtebehandling 
Referatsak var rapport om tilsyn fra Arbeidstilsynet ved Rus og avhengighet, 
Blåveiskroken, Nav Ullensaker og Barnevernet. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering 
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37/17 Forvaltningsrevisjon i Digitale Gardermoen IS (DGI) 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ullensaker kontrollutvalg 23.11.2017 37/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 

1. Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide forslag til prosjektplan for en 
forvaltningsrevisjon i Digitale Gardermoen IS (DGI) basert på utvalgets 
behandling av drøftingsnotatet. 

2. De øvrige kontrollutvalgene på Øvre Romerike inviteres til å delta i 
undersøkelsen etter at Ullensaker kontrollutvalg har vedtatt prosjektplanen. 

 
 
Møtebehandling 
 
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide forslag til prosjektplan for en 
forvaltningsrevisjon i Digitale Gardermoen IS (DGI) basert på utvalgets 
behandling av drøftingsnotatet. 

2. De øvrige kontrollutvalgene på Øvre Romerike inviteres til å delta i 
undersøkelsen etter at Ullensaker kontrollutvalg har vedtatt prosjektplanen. 
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38/17 Eierskapskontroll OrbitArena AS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ullensaker kontrollutvalg 23.11.2017 38/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kommunestyret ber kommunens representant i generalforsamlingen: 

1. Påse at det ferdigstilles en fullverdig og omforent eierstrategi for OrbitArea AS. 
2. Bidra til en endring i selskapets vedtekter som sikrer at sakspapirer til 

generalforsamlingen foreligger i god tid slik at det muliggjør folkevalgt 
forankring. 

 
 
Møtebehandling 
Leder tok opp spørsmålet om sin habilitet da han er 2. varamedlem til styret. 
 
Sekretær viste til at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i sak 06/450 har 
uttalt at det følger av forvaltningslovens § 6 første ledd bokstav e at et 
kontrollutvalgsmedlem som sitter i styret for et selskap som er gjenstand for 
selskapskontroll, ikke automatisk blir inhabil når kontrollutvalget behandler saker om 
selskapskontroll. Vedkommende kan imidlertid bli inhabil dersom vilkårene etter 
paragrafens annet ledd er oppfylt. 
 
I dette tilfellet har det vært en eierskapskontroll som kun har sett på eiernes utøvelse 
av sitt eierskap. Det er ikke gjort noen vurderinger av selskapets drift. Utvalget fant at 
det ikke forelå noen særegne forhold som var egnet til å svekke tilliten til leders 
upartiskhet. Leder ble erklært habil til å behandle saken. 
 
Avdelingsleder ga innledningsvis en generell orientering om selskapskontroll, 
kontrollutvalgets rolle og om eierstyring, og deretter presenterte rapporten etter 
eierskapskontrollen i OrbitArena AS. 
 
Vedtak  
Kommunestyret ber kommunens representant i generalforsamlingen: 

1. Påse at det ferdigstilles en fullverdig og omforent eierstrategi for OrbitArea AS. 
2. Bidra til en endring i selskapets vedtekter som sikrer at sakspapirer til 

generalforsamlingen foreligger i god tid slik at det muliggjør folkevalgt 
forankring. 
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39/17 Bestillinger av selskapskontroller og undersøkelser i 
kommunale samarbeid 2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ullensaker kontrollutvalg 23.11.2017 39/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
1. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll av selskapene Øvre Romerike 

brann og redning IKS og Øvre Romerike avfallsselskap IKS. 
2. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å koordinere bestillingene til Romerike 

revisjon IKS. 
 
 
 
Møtebehandling 
Utvalget presiserte i vedtaket at eierskapskontrollene skal være etterkontroller av 
tidligere eierskapskontroller. 
 
Vedtak  
1. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll av selskapene Øvre Romerike 

brann og redning IKS og Øvre Romerike avfallsselskap IKS. Dette skal være 
etterkontroller av tidligere eierskapskontroller. 

2. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å koordinere bestillingene til Romerike 
revisjon IKS. 
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40/17 Orientering ved revisjonen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ullensaker kontrollutvalg 23.11.2017 40/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
 
Møtebehandling 
Avdelingsleder orienterte om at man hadde påbegynt arbeidet med 
forvaltningsrevisjonen integrering av flyktninger, og at man ville legge frem en justert 
prosjektplan i neste møte. 
 
Prosjektleder for forvaltningsrevisjonen i DGI vil bli Øyvind N. Grøndahl. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering 
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41/17 Møteplan 2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ullensaker kontrollutvalg 23.11.2017 41/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget avholder følgende møter i 2018: 
Torsdag 25. januar  
Torsdag 8. mars 
Torsdag 3. mai 
Torsdag 14. juni 
Torsdag 30. august 
Torsdag 18. oktober 
Torsdag 13. desember 
 
 
Møtebehandling 
Utvalget berammet møte også 15. februar og det foreslåtte møtet 8. mars ble flyttet til 
22. mars. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget avholder følgende møter i 2018: 
Torsdag 25. januar 
Torsdag 15. februar  
Torsdag 22. mars 
Torsdag 3. mai 
Torsdag 14. juni 
Torsdag 30. august 
Torsdag 18. oktober 
Torsdag 13. desember 
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42/17 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ullensaker kontrollutvalg 23.11.2017 42/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
 
Møtebehandling 
I det neste møtet ønsker utvalget: 
 

1. En samtale med noen fra administrasjonen om kontrollutvalgets synlighet på 
kommunens hjemmeside. Sekretær avklarer med rådmannen om 
kommunikasjonssjef kan kontaktes om dette. 

 
2. En orientering/samtale med ordfører og rådmann om de etiske retningslinjer. 

Utvalget var bl.a. opptatt av følgende: 
- Hvordan blir de etiske retningslinjer kommunisert overfor ansatte og 

folkevalgte? 
- Foregår det et systematisk arbeid eller gjøres det tiltak for å bevisstgjøre 

ansatte og folkevalgte om etikk og/eller de etiske retningslinjer? 
- Hvordan sikrer man seg at etiske retningslinjer etterleves i praksis? 

 
Vedtak  
Sekretær forbereder disse sakene til neste møte. 
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