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Saker til behandling 

28/16 Referater 

Arkivsak-dok. 15/00213-4 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Nes kontrollutvalg 30.08.2016 28/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 

Vedlegg:  
1. Saker til oppfølging
2. Saker til behandling

Tilbake til saksliste 
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29/16 Revisjonsbrev nr. 3 - Årsregnskapet 2015 Nes kommune 

Arkivsak-dok. 15/00062-6 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Nes kontrollutvalg 30.08.2016 29/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget vil be rådmann om en skriftlig tilbakemelding om eventuelle tiltak i 
forhold til avstemming av balanseposter. 

Vedlegg:  
Revisjonsbrev nr. 3 – Årsregnskapet 2015 

Saksframstilling: 
I revisjonsforskriftens § 4 er det oppgitt flere forhold som revisor plikter å påpeke 
skriftlig. Ved revideringen av årsregnskapet har revisjonen avdekket forhold som er 
nærmere beskrevet i nummerert brev nr. 3. 

De forhold som er påpekt gjelder avstemminger spesielt knyttet til refunderte 
sykepenger og administrative budsjettjusteringer. 

Ved revisjon av årsregnskapet for 2014 ble det også påpekt at blant annet flere 
lønnsrelaterte balanseposter ikke var dokumentert avstemt og at balansepostene 
etter revisjonens vurdering ikke var ubetydelige. 

Kontrollutvalgsforskriftens § 8 fastslår at kontrollutvalget skal påse at slike 
påpekninger blir fulgt opp. 

Tilbake til saksliste 
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30/16 Revisjonsbrev nr. 2 - Årsregnskapet 2015 Esval Miljøpark Nes 
KF 

Arkivsak-dok. 15/00064-6 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Nes kontrollutvalg 30.08.2016 30/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget vil be daglig leder om en skriftlig tilbakemelding om eventuelle tiltak i 
forhold til avstemming av balanseposter. 

Vedlegg:  
Revisjonsbrev nr. 2 – Årsregnskapet 2015 

Saksframstilling: 
I revisjonsforskriftens § 4 er det oppgitt flere forhold som revisor plikter å påpeke 
skriftlig. Ved revideringen av årsregnskapet har revisjonen avdekket forhold som er 
nærmere beskrevet i nummerert brev nr. 2. 

De forhold som er påpekt gjelder manglende dokumentasjon av balanseposter av 
ikke ubetydelig art, vesentlig budsjettavvik og budsjettjusteringer. 

Manglende dokumentasjon av balanseposter ble også tatt opp i nummerert brev i 
2014. 

Kontrollutvalgsforskriftens § 8 fastslår at kontrollutvalget skal påse at slike 
påpekninger blir fulgt opp. 

Tilbake til saksliste 
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31/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 

Arkivsak-dok. 15/00067-1 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Nes kontrollutvalg 30.08.2016 31/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 vedtas og oversendes 
kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 vedtas.
2. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å foreta endringer i planen.

Vedlegg:  
Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 
etter kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av kommunestyret som kan delegere til 
kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

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. 

Kontrollutvalget behandlet opplegg og fremdrift for overordnet analyse i møte den 19. 
januar 2016. Overordnet analyse ble behandlet i møtene 12. april 2016 og 14. juni 
2016. I det sistnevnte møte foretok utvalget en risiko- og vesentlighetsvurdering av 
de områdene man hadde identifisert som aktuelle for forvaltningsrevisjon. Områdene 
ble rangert ut i fra høy prioritet, middels prioritet og lavere prioritet. Utvalget hadde 
også tanker om hva som burde undersøkes. 

I plan for forvaltningsrevisjon er områdene rangert på samme måte. Det er også tatt 
inn utvalgets tanker om vinklinger på en forvaltningsrevisjon. Den nærmere 
avgrensning av det enkelte prosjekt gjøres av kontrollutvalget ved bestillingen av 
prosjektet. 

Som utgangspunkt har planen et 4 års perspektiv. Det kan skje endringer som gjør at 
risiko- og vesentlighetsvurderingen er en annen ut i valgperioden. Derfor legges opp 
til en revidering av planen etter 2 år. Det kan også oppstå situasjoner som gjør at 
utvalget ønsker en forvaltningsrevisjon av et annet område enn de som er tatt inn i 
planen. Kontrollutvalget bør derfor bli delegert myndighet til å foreta endringer i 
planen. 
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Tilbake til saksliste 
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32/16 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Arkivsak-dok. 16/00085-1 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Nes kontrollutvalg 30.08.2016 32/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av ………. 

Revisjonen bes utarbeide prosjektplan. 

Vedlegg:  
Korrigert plan for forvaltningsrevisjon 2013-2015 

Saksframstilling: 
Någjeldende plan for forvaltningsrevisjon ble revidert i kontrollutvalgets møte 4. 
desember 2013. Følgende områder ble da prioritert: 

1. Institusjonstjenesten/samhandlingsreformen/enkeltvedtak
2. Spesialpedagogisk hjelp/spesialpedagogisk undervisning i barnehage/skole
3. Styrings- og kontrollsystemet
4. Anskaffelser

Nr. 1 er gjennomført og nr. 2 er under arbeid. 

De områdene i planen som ikke ble prioritert var eiendomsskatt, IT-sikkerhet og 
håndtering av politiattester. Mulige vinklinger for en forvaltningsrevisjon både for de 
prioriterte og de som ikke ble prioritert fremgår av vedlegget. 

Ny plan for forvaltningsrevisjon er ikke vedtatt ennå. Kontrollutvalget er imidlertid 
delegert myndighet til å foreta endringer i någjeldende plan. Dette betyr at utvalget 
står fritt til å velge område for forvaltningsrevisjon. Utvalget må vurdere om man skal 
følge någjeldende plan eller om man skal velge et område fra forslag til ny plan for 
forvaltningsrevisjon.  

Tilbake til saksliste 
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33/16 Orientering ved revisjonen 

Arkivsak-dok. 15/00215-13 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Nes kontrollutvalg 30.08.2016 33/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering. 

Saksframstilling: 
Denne saken er satt opp i tilfelle revisjonen har noe å orientere om ut over de sakene 
som står på sakslisten. 

Tilbake til saksliste 
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34/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 

Arkivsak-dok. 15/00067-2 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Nes kontrollutvalg 30.08.2016 34/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Utvalgets innspill innarbeides i planen, som legges frem for vedtak i neste møte. 

Vedlegg:  
Forslag til overordnet analyse og plan for selskapskontroll 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskaper m.m. Utvalget skal minst én gang i valgperioden og senest 
innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide plan for 
gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av 
kommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å 
identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike 
selskapene. Planen skal vedtas av kommunestyret som kan delegere til 
kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

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

I regjeringens høringsnotat til den aktuelle forskriftsendringen går det frem at det 
økende antall selskaper i kommunesektoren gjør det nødvendig å prioritere mellom 
selskap, typer av selskap og bransjer som skal kontrolleres. Det er imidlertid opp til 
kontrollutvalget å bestemme hvor omfattende analysen skal være. Dette endrer 
innretningen av kontrollen med kommunens eierinteresser i selskaper i forhold til 
forrige periode. Da var utgangspunktet at det skulle gjennomføres eierskapskontroll i 
alle heleide selskaper i regionen. Eierskapskontrollen var begrenset til en vurdering 
av om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring, og at virksomheten 
faktisk opererer i tråd med formålet. En vurdering av selskapets administrative 
organisering, drift og funksjon falt for eksempel utenfor kontrollen.  

På grunnlag av forskriftsendringen som kom i 2013 legges det opp til at 
kontrollutvalget beslutter hvilke selskaper det skal gjennomføres kontroll i, hvordan 
kontrollen i det enkelte selskap skal legges opp og hva som skal undersøkes. 

Hensikten med den overordnede analysen er således å framskaffe relevant 
informasjon om kommunens eierinteresser, slik at det er mulig for kontrollutvalget å 
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prioritere arbeidet med selskapskontroll. Analysen skal som sagt baseres på en 
vurdering av risiko og vesentlighet. Det er viktig å vurdere risiko knyttet til både 
kommunens overordnede eierstyring, og risikoer knyttet til ulike selskaper kommunen 
har eierskap i. 
 
Når det gjelder risiko knyttet til enkelte selskaper, kan følgende forhold være 
relevante: 
• Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunestyrets mål for selskapet 
• Risiko for at den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet ikke gjør 

dette i samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger 
• Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med lover og regler 
• Risiko for at selskapet ikke drives på en økonomisk forsvarlig måte 
 
I tillegg må utvalget vurdere hvor vesentlig det enkelte eierskap er for kommunen. Ett 
spørsmål som kan stilles i denne forbindelse er hvor vesentlig er det for kommunen 
dersom kommunens mål for eierskapet ikke nås?  Andre momenter som går på 
vesentlighet er hvor omfattende eierskapet i selskapet er, og om tjenestene 
selskapet produserer leveres direkte til innbyggerne. 
 
Sekretariatet mener at det er hensiktsmessig at den overordnede analysen og planen 
for selskapskontroll presenteres i ett og samme dokument. Dette til forskjell fra 
overordnet analyse for forvaltningsrevisjon som er mer omfattende, og legges frem 
separat fra plan for forvaltningsrevisjon.  
 
Det legges opp til at kontrollutvalget vurderer risiko og vesentlighet for selskapene, 
og basert på drøftelsen så velger kontrollutvalget ut de selskapskontroller man 
planlegger å gjennomføre i perioden. Opplysninger om selskapene er tatt inn i 
kapitelet Faktaark selskaper. 
 
 
 

Tilbake til saksliste 
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35/16 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 15/00214-14 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Nes kontrollutvalg 30.08.2016 35/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
 
 

Tilbake til saksliste 
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Kontrollutvalget i Nes kommune 
 
Saker til behandling 2016 
 
 
Møte Saker til behandling 
19.01.16 • Overordnet analyse, opplegg og fremdrift, samt 


orientering fra rådmann. 
• Kontrollutvalgets årsrapport 2015. 
• Orientering om overordnet revisjonsstrategi. 
• Engasjementsbrev revisjonen 


 
16.02.16 • Prosjektplan spesialpedagogisk hjelp barnehage 


• Fordeling av kostnader og hjemler for fastsetting av 
kommunal avgift for tømming av septik. 


• Orientering ved administrasjonen 
 


12.04.16 • Overordnet analyse.  
 


09.05.16 • Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Nes 
kommune 2015. 


• Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Esval 
Miljøpark KF 2015. 


• Overordnet analyse 
• Orientering fra administrasjonen om status for etablering 


av omsorgstrappa og omdisponering av Nes bo- og 
servicesenter. 
 


14.06.16 • Overordnet analyse vedtas. 
• Besøk på Esval 


 
 


30.08.16 • Utkast til plan for kontroll- og tilsynsarbeidet. 
• Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 
• Nummererte brev 
• Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 


 
11.10.16 • Forvaltningsrevisjonsrapport spesialpedagogisk hjelp i 


barnehage 
• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Sykefravær. 
• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – 


Korttidsopphold i institusjon, tildelingspraksis og 
internkontroll. 


• Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2017. 
 
 


06.12.16  
 


 

















 


 
Korrigert plan for forvaltningsrevisjon 


 
2013 – 2015 


 


 
 


Kapittel 5 er endret/korrigert etter kontrollutvalgets møte den 31.10.2013. 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra: Kontrollutvalget i Nes den 3.9.2012 (møtedato endret til 11.9.2012) 
 
Til: Kommunestyret i Nes 
 
Korrigert plan: Til Nes kontrollutvalg den 4.12.2013 
 







PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 


NES KONTROLLUTVALG 2


 
 


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. 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. 
 
Forvaltningsrevisjon er ressurskrevende og Nes 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 ti 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. 
 
 
 
 
 


Årnes, 3.9.2012 
 
 


Lars Erik Aas Nygård 
Kontrollutvalgets leder 


 
 
 
 







PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 


NES KONTROLLUTVALG 3
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Oversikt over vedtak: 
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Kommunestyrets vedtak i møte den 9.10.2012 sak 12/92 
Kontrollutvalgets vedtak i møte den 31.10.2013 sak 35/2013 (endring av prioriteringer)







PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 


NES KONTROLLUTVALG 4


 


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) 







PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 


NES KONTROLLUTVALG 5


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 Nes kommune 13.6.2012. 


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 3. september 2012 foretatt en 
prioritering av områder for forvaltningsrevisjon. 


4 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon 
Østre Romerike revisjonsdistrikt er revisor for Nes kommune og vil stå for den praktiske 
gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjektene. Prosjektene utføres i tråd med 
kommuneloven § 78, revisjonsforskriften og RSK 001 «Standard for forvaltningsrevisjon» 
som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund. 
 
Kontrollutvalget vedtar på bakgrunn av denne planen 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 prosessen i forbindelse 
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med 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.  Omfanget 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 
Kontrollutvalget drøftet prioritering av prosjekter på nytt i møtet den 31.10.2013. Kapitlet er 
endret/korrigert i henhold til dette. 
 
Nedenfor angis prioriterte områder og forslag til mulig vinkling på prosjektene. 
 
Områdene er et resultat av vurderingene i den overordnede analysen. Det er prioritert ti 
områder for forvaltningsrevisjon. Dette er flere prosjekter enn hva det er ressurser til i 
utgangspunktet.  
 
Nummereringen er ikke en prioritering av viktighet, men en anbefalt tidsrekkefølge for 
prosjekter.  


5.1 Prioritering av områder 
Forvaltningsrevisjonsprosjekter gjennomføres på følgende områder i 2014-2015: 


1. Institusjonstjenesten/samhandlingsreformen/enkeltvedtak (oppstart vår 2014) 


2. Spesialpedagogisk hjelp/spesialpedagogisk undervisning i barnehage/skole 


3. Styrings- og kontrollsystemet 


4. Anskaffelser 


 
Kommunestyret delegerte til kontrollutvalget å fravike planen og å foreta endringer i 
prioriteringen ovenfor (Kommunestyrets vedtak i sak 12/92 den 9.10.2012). 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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Oversikten nedenfor inneholder de opprinnelig foreslåtte prosjektene. Det gjøres oppmerksom 
på at kontrollutvalget har prioritert gjennomføring av prosjekt 1-4 nedenfor. De øvrige 
prosjektene er ikke prioritert.  
 
0. Sykefravær (Gjennomført) 
Sykefraværet i Nes er høyt med 9,4 % i 2011. Organisasjonsendringsprosessen kan ha spilt 
inn på sykefraværet. 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.  
 
1. Institusjonstjenesten 
Institusjonstjenesten utgjør en stor del av kommunens budsjett, tjenesten ble omorganisert fra 
januar 2012 og påvirkes i stor grad av samhandlingsreformen. Mulige tilnærminger er intern 
kontroll og økonomistyring ved institusjonstjenesten. 
 
Kontrollutvalgets møte 31.10.2013: 


Utvalget bestiller et prosjekt innenfor institusjonstjenesten, men avgrenset til hvilken effekt 


samhandlingsreformen har på enkeltvedtak ifbm søknad om langtidsplass, korttidsplass eller 


avlastningsplass på sykehjem. Hvordan er innhold i vedtakene mht begrunnelse, omfang av 


klagesaker, er noe til hinder for «riktige» vedtak/økonomiaspektet. En sammenligning mellom 


2011 og 2013. Prosjektene om Samhandlingsreformen og Enkeltvedtak tas inn i dette 


prosjektet om Institusjonstjenesten: 


 
Samhandlingsreformen (prioritert sammen med prosjekt nr. 1) 
Samhandlingsreformen trådte i kraft fra 1.1.2012. Denne nye og omfattende reformen skal 
innføres gradvis fram til 2016. Kommunen har måttet takle utfordringer i oppstartfasen når 
det gjelder utskrivingsklare pasienter. 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.  
 
Enkeltvedtak (prioritert sammen med prosjekt nr. 1) 
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. 
 
2. Spesialpedagogisk hjelp/spesialpedagogisk undervisning i barnehage/skole 
Det er både et nasjonalt mål og et faglig mål for Pedagogisk Tjeneste i kommunen å fange 
opp barn og elever så tidlig som mulig og sette i gang spesialpedagogisk opplæring eller 
spesialundervisning. Nes 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 tilnærming er oppfølging av enkeltvedtakene i barnehage og skole. 
 
3. Styrings- og kontrollsystemet 
Kontrollutvalget har fokusert på intern kontroll i kjølvannet av statlige signaler om økt fokus 
på intern kontroll i kommunene. Nes kommune skal i gang med innføring av et helhetlig 
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styrings- og kontrollsystem. En mulig tilnærming er en revisjon av kontrollsystemet med 
utgangspunkt i aktuelle rammeverk for styring og kontroll. 
 
Nes gjennomførte en organisasjonsendring fra og med 1.1.2012. Styrings- og kontrollmiljøet 
kan påvirkes av en omorganiseringsprosess. Samhandling mellom virksomheter og endring i 
arbeidsoppgaver vil for eksempel kunne spille inn på turnover og arbeidspress. Det vil derfor 
kunne være aktuelt å se på virksomheter med stor turnover og høyt arbeidspress. 
 
4. 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 avtale til DGI og om prisbestemmelser etterleves for rammeavtaler.  
 
Eiendomsskatt 
Det er innført kommunal eiendomsskatt i kommunen. Det er en mulighet for at eiendommer 
som skulle vært gjenstand for kommunal eiendomsskatt har ”falt utenfor” på grunn av feil 
opplysninger i grunnlagsregistreringen med den følge at det ikke har blitt utlignet 
eiendomsskatt for enkelte eiendommer. En tilnærming kan være en gjennomgang av om alle 
eiendommer som skulle hatt kommunal eiendomsskatt, faktisk har fått skatten utlignet. 
 
IT-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. 
 
Håndtering av politiattester 
Det er krav om politiattest innenfor en rekke områder som har med barn og personer med 
utviklingshemming å gjøre. En mulig tilnærming er en gjennomgang av kommunens interne 
kontroll i forbindelse med lovpålagte politiattester. 


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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Innledning 
I kommunal sektor er det blitt mer og mer vanlig å organisere deler av tjenesteproduksjonen 
utenfor den ordinære kommunale forvaltningen. Dette kan være aksjeselskaper, 
interkommunale selskaper eller andre selvstendige rettssubjekter.  


Selskapsorganisering kan utgjøre en utfordring for folkevalgt styring, innsyn og kontroll, på 
grunn av at de ligger utenfor kommunestyrets direkte styring og administrasjonssjefens 
internkontroll. Hvordan kommunestyret forvalter eierskapene sine er viktig for å sikre 
kvalitet på tjenester og god forvaltning av kommunens verdier. God forvaltning av 
eierskapene er også viktig for kommunens omdømme.  
 


Om selskapskontroll 
Selskapskontroll er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget, og er et viktig 
virkemiddel for å sikre at selskapene underlegges folkevalgt styring og kontroll. 
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide plan for gjennomføring av 
selskapskontroll. Planen skal være basert på en overordnet analyse av kommunens eierskap 
ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Hensikten er å identifisere behovet for 
selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene. 


Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskaper. Dette gjelder interkommunale selskaper, aksjeselskaper og 
interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter. I prinsippet gjelder innsynsretten 
overfor selskaper som fullt ut er eid av kommuner og fylkeskommuner.  


I hovedsak skilles det mellom eierskapskontroll, som er obligatorisk, og frivillig 
forvaltningsrevisjon. Praksis tilsier at det kan være en glidende overgang mellom disse to 
hovedkategoriene. I Kontrollutvalgsboken1 blir dette illustrert med følgende figur.  


 


Formålet med eierskapet og eventuelle prinsipper for hvordan eierstyringen utøves, er et 
godt utgangspunkt for kontrollutvalget når de skal påse at eierskapene forvaltes i tråd med 
kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 


                                                             
1 Kontrollutvalgsboken, utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2016 
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Eierskapskontroll fokuserer på hvordan kommunen utøver eierstyring, og om den som 
representerer kommunens interesser på generalforsamlingen eller i representantskapet 
treffer beslutninger i samsvar med relevant lovgivning, og for øvrig opptrer i tråd med 
kommunens vedtak og forutsetninger for forvaltningen av eierinteressene. 


Problemstillinger ved eierskapskontroll kan være: 
• Har kommunen etablert tydelige føringer for eierskapene sine? Har kommunen en 


eierskapsmelding? 
• Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? Har kommunen etablert rutiner 


for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? Er rutinene gode nok, og blir de 
etterlevd? 


• Er det god kommunikasjon mellom aktørene (eierrepresentant og eierforsamling 
• styret og daglig leder)? 
• Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og 


forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og 
selskapsledelse? 
 


Forvaltningsrevisjon i selskaper kan være aktuelt dersom tips, politiske vedtak eller endrede 
føringer gjør at kontrollutvalget mener det er forhold som trenger å bli nærmere undersøkt. 
Funn fra tidligere eierskapskontroll kan også aktualisere forvaltningsrevisjon i selskaper.  
 
Forvaltningsrevisjon vil si systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse 
og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Tema for forvaltningsrevisjon 
i selskaper kan være: 


• Måloppnåelse 
• Offentlige anskaffelser 
• Habilitet 
• Etikk og samfunnsansvar 
• Arbeidsmiljø 
• Økonomisk drift 


 
Dersom kommunen har oppnevnt medlemmer til styret i selskapet, kan det også være 
aktuelt å vurdere hva slags rolle disse har for å sikre at selskapet drives innenfor 
kommunestyrets forutsetninger og engasjement i selskapet. 
 
Forvaltningsrevisjon er valgfri og således ikke en obligatorisk del av selskapskontrollen. I de 
tilfeller der det er nødvendig å gjennomføre en forvaltningsrevisjon, er hensikten å gi 
kommunestyret relevant informasjon om selskapet. 
 
Selskapskontroll kan i prinsippet gjennomføres i alle typer selskaper, men omfanget av 
selskapskontrollen påvirkes av eierforholdene i selskapene. Innsyns- og 
undersøkelsesretten til kontrollutvalget er forbeholdt følgende selskaper: 


• Interkommunale styrer etter kommuneloven § 27 som er eget rettssubjekt 
• Interkommunale selskap (IKS) 
• Heleide kommunale aksjeselskap kommunen eier alene eller sammen med andre 


kommuner 
• Heleide datterselskap til slike selskaper 
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Overordnet analyse 
I dette kapitlet behandles grunnleggende spørsmål som hva kommunen eier, hvordan 
eierskapet forvaltes, hvor vesentlig det enkelte selskapet er og hvilken risiko som er knyttet 
til det enkelte eierskap. Basert på denne analysen kommer kontrollutvalget frem til hvilke 
selskaper som er aktuelle for selskapskontroll.  


Kommunens eierskap 
Kommunene på øvre Romerike har i felles eiermelding beskrevet 16 eierskap, hvorav ett 
(Øvre Romerike revisjonsdistrikt) er avviklet. Disse er omtalt nærmere under Faktaark for 
selskaper. Kontrollutvalget har vurdert risiko og vesentlighet for alle disse. 


  


Forvaltning av kommunens eierskap - eiermeldingen 
Hensikten med en felles eiermelding for kommunene på Øvre Romerike er at den skal legge 
grunnlaget for godt et politisk og administrativt håndverk samt skape en felles forståelse for 
hvordan det skal sikres felles styring av de interkommunale samarbeidene, herunder 
ivaretakelse av intensjonene i kommunale eiermeldinger.  


Eiermeldingen skal videre gi de 6 samarbeidende kommunene på Øvre Romerike en oversikt 
over eksisterende interkommunalt samarbeid, dermed dets formål, eierandeler og 
styringsformer. Det sikrer blant annet at alle deltagende kommunene vil ha et godt 
informasjonsgrunnlag og at samarbeidet vil foregå på felles premisser. 


Gjennom selskapsorganisering som virkemiddel for utøvelse av tjenesteproduksjon kreves 
det at kommunenes folkevalgte utøver sitt eierskap og eierstyring innenfor de juridiske 
rammer som regulerer modellene for interkommunalt samarbeid. Eiermelding er derfor i 
tillegg ment å være et verktøy for de kommunene som vurderer inngåelse eller etablering av 
samarbeid. Den gir oversikt over de ulike typer organisasjonsformer med tilhørende 
regelverk og hvilke styringsmuligheter og ansvarsforhold som følger av disse.  


I utarbeidelsen av denne eiermelding er det er tatt utgangspunkt i ØRUs tidligere felles 
eiermelding «Felles eiermelding 2011 for kommunene på Øvre Romerike (ØRU)», Ullensaker 
kommunes eiermelding, prosjektrapporten” Styring av kommunalt samarbeid”, KS 
retningslinjer og styringsdokumenter fra kommunene på Øvre Romerike. I meldingen 
defineres begreper og det gis en beskrivelse av forskjellige samarbeidsmodeller og motiver 
for samarbeid I eiermeldingen er begrepet «samarbeid» benyttet som et samlebegrep for 
alle typer rettsfellesskap og organisasjonsmodeller for interkommunalt samarbeid. 


Vurdering av eierskapets vesentlighet 
Hvert enkelt selskap er vurdert ut fra ulike perspektiver på vesentlighet og de målsettinger 
kommunen har med eierskapet. Sentrale vesentlighetsmomenter er om selskapet 


• Forvalter store økonomiske verdier 
• Utfører viktige kommunale oppgaver 
• Har betydning for lokalsamfunn, arbeidsplasser el. 
• Politisk interesse og prestisje 
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• Betydning for omdømme 


Vurdering av risiko knyttet til det enkelte eierskap 
Etter at vesentlighet er vurdert, vurderes risiko, eller «hvor stor er sjansen for at viktige mål 
ikke oppnås?» Eksempler på indikasjoner på risiko er: 


• Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunestyrets mål for selskapet  
• Risiko for at den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet ikke gjør dette i 


samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger 
• Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med lover og regler 
• Risiko for at selskapet ikke drives på en økonomisk forsvarlig måte 
• Negativ økonomisk utvikling 
• Negativ medieoppmerksomhet 


Kommunens eierskap 
Nes kommune har eierinteresser i følgende virksomheter: 


Interkommunale selskaper – IKS: 
• Romerike Revisjon IKS  
• Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS  
• Romerike Krisesenter IKS  
• Øvre Romerike Brann og Redning (ØRB)  


Aksjeselskaper - AS 
• Kanmer AS 
• Nes kulturhus AS 


 
Kommunale foretak 


• Esval Miljøpark KF 
 
Interkommunalt samarbeid (kommunelovens § 27) 


• Digitale Gardermoen IS (DGI) 
• Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike 
• Øvre Romerike utvikling (ØRU) 
• Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (ØRIK) 


 
Interkommunalt samarbeid – Vertskommune-modellen (vertskommune i parentes) 


• Voksenopplæring (Ullensaker) 
• Barnevernsvakt (Lørenskog) 
• Overgrepsmottak (Oslo) 
• Miljørettet helsevern (Nannestad 
• Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (Kongsvinger, sammen med Glåmdalskommunene) 


Tidligere kontroller 
Det har vær gjennomført eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS, Digitale Gardermoen 
IKS (DGI), og ØRU/ØRIK i forrige periode. Øvre Romerike Brann og Redning (ØRBR) er under 
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arbeid og behandles høsten 2016. Formålet var å gjennomgå og vurdere om eiernes 
oppfølging av eierskapet i selskapene utøves etter kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger. 


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


Selskap Involverte eiere 


  


  


  


  


 


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


Utdyping av de enkelte prosjektene 
 
«Her fyller kontrollutvalget selv inn sine risiko- og vesentlighetsvurderinger».  


 


 


Gjennomføring av selskapskontroll 
Det er få føringer for hvordan selskapskontrollen skal gjennomføres, og omfang og fokus kan 
variere fra selskap til selskap. Kontrollutvalget foretar en bestilling av den enkelte 
selskapskontrollen med nærmere angivelse av innretning av undersøkelsen. I selskaper der 
flere kommuner er eiere, vil sekretariatet samordne kontrollen gitt at flere kontrollutvalg har 
prioritert samme selskap. Det er Romerike Revisjon IKS som utfører selskapskontrollen. 


NKRF har utarbeidet en praktisk veileder for selskapskontroll med fokus på eierskapskontroll 
som kan legges til grunn for arbeidet. I de tilfeller der forvaltningsrevisjon inngår, skal 
standarden RSK 001 legges til grunn for arbeidet.  


Rapportering av gjennomførte selskapskontroll 
Kontrollutvalget rapporterer fortløpende arbeidet med selskapskontroll til kommunestyret. I 
tillegg rapporteres det i utvalgets årsrapport.  
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Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte selskapskontrollen skal følges opp, og 
kontrollutvalget følger opp vedtakene. Kontrollutvalget skal også avgi rapport til 
kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til rapportene er blitt ivaretatt. 


Rullering av planen 
Denne planen er utarbeidet med tanke på selskapskontroll i kommende 4-årsperiode. I 
tillegg til løpende vurdering av planen vil kontrollutvalget vurdere om den bør revideres 
etter 2 år. Kontrollutvalget ber kommunestyret om fullmakt til å fravike de vedtatte 
prioriteringene i planen basert på slike vurderinger, eller hvis andre forhold tilsier det. 


Faktaark selskaper 
 


Kanmer AS 
Driftsinntekter i 2015 på 32,3 mill. kr 


Organisering/selskapsform Aksjeselskap. 
Formål Individuell opplæring og utvikling, med 


mennesket i sentrum, gjennom allsidig 
virksomhet. Virksomheten skal være lønnsom 
og ha høy grad av kvalitet og service. 
 


Etablert 1996 
Forretningskontor Nes kommune 
Aksjekapital Kr 810.000 
Hovedrammer for virksomheten Aksjeloven, vedtektene for selskapet. 


Arbeidsmarkedslovgivningen. 
Eier Nes kommune 100% 
Ansvar Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig 


for selskapsgjelden ut over det beløp som de 
har tegnet eller kjøpt aksjer for. 


Generalforsamlingen Formannskapet 
Styremedlemmer Øystein Seland (leder), Hans Julius Østvold 


(nestleder), Brita Gjellesvik, Tore Thomsen, 
Margareta Christina Brügger Ring, Ida Elisabeth 
Martinsen 


 


 


Nes Kulturhus AS 
Driftsinntekter i 2015 på 1,2 mill. kr 


Organisering/selskapsform Aksjeselskap. 


Formål Å eie og drive utleie av kulturhus i Nes 
kommune, samt delta i annen beslektet 
virksomhet. 
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Etablert 1999 


Forretningskontor Nes kommune 


Aksjekapital 21,9 mill kr 


Hovedrammer for virksomheten Aksjeloven, vedtektene for selskapet.  


Eier Nes kommune 100% 


Ansvar Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig 
for selskapsgjelden ut over det beløp som de 
har tegnet eller kjøpt aksjer for. 


Generalforsamlingen Formannskapet 


Styremedlemmer Frits Peter Wahlstrøm (leder), Lillian Hansen 
(nestleder), Ingrid Fyhri 


 


Esval Miljøpark KF 
Driftsinntekter 2015: 71,7 mill kr 


Organisering/selskapsform Kommunalt foretak 


Formål Foretakets formål er å drifte og vedlikeholde 
avfallsanlegget med tilhørende deponi, biogass 
anlegg og sorteringsanlegg for avfall, innenfor 
fastlagt kvalitet. Tjenestene skal ytes til Oslo 
kommune og Nes kommune og kan i tillegg 
tilbys andre. 


 


Foretaket kan videre engasjere seg i virksomhet 
som naturlig hører sammen med formålet. Slikt 
engasjement skal normalt skje gjennom 
eierskap hvor kommunens økonomiske risiko er 
begrenset til innskutt kapital. 


 


Virksomheten skal levere tjenester på 
konkurransedyktige vilkår sammenlignet med 
tilsvarende foretak og bedrifter. Alle 
avgiftsfinansierte tjenester skal leveres til 
selvkost. Miljøaspektet skal vektlegges ved 
foretakets drift. 


Stiftet 21.09.2010 


Forretningskontor Nes kommune 


Hovedramme for virksomheten Kommuneloven og de instrukser kommunen gir. 
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Styremedlemmer Hogne Ovin Røisheim (leder), Geir Dølvik 
(nestleder), Jenny Evjen, Åse Birgitte Skjærli, 
John Sverre Bråten 


Etiske retningslinjer Ja 


 


Romerike Revisjon IKS 
 


Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS) 


Formål Utføre lovpålagte revisjonsoppgaver, og aktuelle oppdrag, for 
deltakerne. Styrke tilliten til kommunalforvaltningen på Romerike. 


Etablert 15.05.2013 


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


Hovedkontor Jessheim i Ullensaker kommune. 


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


Eierandeler Eier- og ansvarsdelene er fastsatt på grunnlag av folketallet i 
kommunene per 01.01.2011. Skedsmo kommune har p.t. en 
eierandel på 19, 5 prosent. 


Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 
forpliktelser. 


Tilskudd Deltakerne skal yte årlige driftstilskudd bestående av et grunnbeløp 
og et variabelt tilskuddsbeløp, som fastsettes nærmere i en egen 
eieravtale. Tilskuddenes størrelse bygger på folketallet i 
deltakerkommunene. Det variable tilskuddet skal revideres hvert 4. 
år på bakgrunn av endringer i folketallet per 1.1. Revideringen følger 
valgåret. I en overgangsfase bidrar deltakerne med et ekstra 
driftstilskudd på til sammen 4 millioner (1,5 millioner ved etablering, 
deretter 1 million NOK år 2 og år 3 og 0,5 millioner NOK år 4). 


Representantskapet Ett medlem med personlig varamedlem fra hver av 
deltakerkommunene. Hver representant har en stemme. 


Styret Seks medlemmer, hvorav fem velges av eierne og ett velges av og 
blant de ansatte. 


Styremedlemmer Odd Magne Gjerde (leder), Erik Myhrer (nestleder), Arne Bruknapp, 
Ingun Sletnes, Sonja Irene Sjøli. 


Instruks for styret og daglig 
leder 


Under utarbeidelse 


Etiske retningslinjer Ja 
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Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS  
 


Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS) 


Formål Utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg. 


Etablert 2012 


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


Hovedkontor Lørenskog kommune 


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


Eierandeler Eier- og ansvarsdel ut i fra folketall i kommunene. Skedsmo 
kommune har p.t. en eierandel på 19, 4 prosent. 


Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 
forpliktelser. 


Tilskudd Etableringstilskudd: Hver kommune betaler 250.000 NOK. 
Driftskostnader: 40 % fordelt etter innbyggertall pr 1. januar, og 60 
% fordeles etter registrert tidsforbruk på den enkelte kommunes 
kontrollutvalg i regnskapsåret. 


Låneopptak Kan ikke ta opp lån. 


Representantskapet Ett medlem med personlig varamedlem fra hver av 
deltakerkommunene. Hver representant har en stemme. 


Styret Tre medlemmer og to varamedlemmer. 


Styremedlemmer Thorbjørn Øgle Rud (leder), Vibeke Resch-Knudsen (nestleder), Bjørn 
Arne Tronier, Frøydis Brekke (1. vara), Svein Brokke (2. vara) 


Instruks for styret og daglig 
leder 


Ja. 


Etiske retningslinjer Ja. 


 


 


 


Øvre Romerike Brann og Redning IKS 
 


Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap 
Formål Selskapet skal på en helhetlig møte ivareta eierkommunenes 


oppgaver knyttet til drift av brannvesen i medhold av lov om vern 
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mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 nr. 20 (Brann- 
og eksplosjonsloven) med tilhørende forskrifter: 
 
Lov om vern mot forurensning og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 
begrenset til §§ 43, 46, 47, 74 og 75. 
 
Likelydende lokale forskrift må vedtas av kommunestyrene i 
eierkommunene: 
Gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av 
søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV 
og gjennomføring av tilsyn. 
 
Selskapet kan også ivareta slike oppgaver overfor andre enn 
eierne av selskapet innenfor de rammer som gjelder for 
interkommunale selskaper og de rammer som selskapets styrende 
organer selv fastsetter. Leveranser til andre enn deltakerne skal 
ikke være av et slikt omfang at det overstiger gjeldende lovverk og 
rettspraksis. 
 
Selskapet utfører sine oppgaver på bakgrunn av beslutninger i de 
respektive kommunestyrer, som selv vedtar dokumentasjon av 
brannvesenet for brannvernregionen og bestiller tjenester av 
selskapet. 
Kommunenes beslutninger skal ha grunnlag i risiko- og 
sårbarhetsanalyse og brannvernregionen. 
 
Kommunestyrene delegerer myndigheten til å treffe vedtak etter 
brann- og eksplosjonsvernloven med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter til representantskapet der loven selv ikke er til hinder 
for det. 
 
Det skal så langt det er hensiktsmessig inngås konkrete avtaler 
mellom selskapet og deltakerkommunene om innholdet i de 
tjenestene selskapet skal levere til den enkelte kommune. 
 
Avtalen skal bygge på dokumentasjon av brannvesenet, og i 
utgangspunktet ha samme tjenestenivå for alle kommunene. En 
deltaker skal likevel ha anledning til å få levert tjenester utover 
dette nivået, mot kostnadsdekkende godtgjørelse for dette. 
Avtalene skal bygge på en årlig bestiller- og budsjettprosess 
mellom eierkommunene og selskapet og legges fram for 
eierkommunene - innen utgangen av mai - som grunnlag for 
kommunens budsjettbehandling, for så vidt gjelder kommunenes 
kjøp og tjenester fra selskapet. 
 
Eierkommunene har ansvar for vannledningsnett og 
brannvernuttak innenfor egen kommune, inkludert merking, drift 
og vedlikehold av dette. 


Etablert 2004 
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Deltakere Ullensaker, Eidsvoll, Hurdal, Nes, Gjerdrum og Nannestad.  


Hovedkontor Industrivegen 28, 2069 Jessheim. 


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler  


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


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


 


Romerike Krisesenter IKS  
 


Organisering Interkommunalt selskap (IKS) 


Formål Tilby midlertidig bosted og rådgivning til kvinner, menn og deres 
barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og 
ellers oppfylle de krav som følger av lov om kommunale 
krisesentertilbud av 19. juni 2009 nr. 44 for denne persongruppen. 


Etablert 2010 


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


Hovedkontor Skedsmo kommune 


Eierandeler Aurskog Høland 5,7 %. Sørum 6,3 %, Fet 4,1 %, Rælingen 6,2 %, 
Enebakk 2,0 % (Enebakk betaler etter halvdel av innbyggertall), 
Eidsvoll 8,4 %, Nannestad 4,3 %, Hurdal 1,0 %, Lørenskog 12,9%, 
Skedsmo 19,0 %, Nittedal 8,3 %, Gjerdrum 2,3 %, Ullensaker 12,0 %, 
Nes 7,5 % 


Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 
forpliktelser 


Tilskudd Deltakerkommunen skyter inn tilskudd til driftsutgifter og 
investeringer ut i fra eierandel. 


Låneopptak Opptak av lån krever likelydende vedtak om dette i alle 
eierkommunene 


Representantskapet 14 medlemmer med varamedlemmer. Hver kommune oppnevner en 
representant med varamedlem hver. Eierkommunene har en 
stemme hver. 
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Styret 5 medlemmer pluss 1 medlem valgt av og blant de ansatte. 
Valgkomité. 


Styremedlemmer Kari Hauge (styreleder), Cathrine GH Gundersen, Marius Trana, Kari 
Vatndal Rustad, Ola Løberg, Siw Strøm (ansattrepresentant). 


Instruks for styret og daglig 
leder 


Ja. 


Etiske retningslinjer Ja. 


 


Digitale Gardermoen IS 
 


Organisering/selskapsform Interkommunalt samarbeid § 27 
Formål Selskapet skal ivareta eierkommunenes oppgaver knyttet til drift, 


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


Etablert 2004 


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


Hovedkontor Balder alle 2, 2060 Gardermoen 


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 


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


Antall ansatte Ca. 40 ansatte. 


Årlig omsetning Ca. 90 millioner. 


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


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


 


 


 


Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike 
 


Organisering/selskapsform Interkommunalt samarbeid § 27 (ikke eget rettssubjekt. 
Disposisjoner gjennom Eidsvoll kommune). 
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Formål På vegne av skatteoppkreverne i deltakende kommuner å sørge 
for gjennomføring av de oppgaver som fremgår av 
skattebetalingsloven § 47, folketrygdloven kap. 17 og instruks for 
skatteoppkrever kap. 4 og vedtak i kontrollenhetens styre. 


Etablert 1995 


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


Hovedkontor Vormavegen 8, 2080 Eidsvoll. 


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler  


Representantskapet  


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


 


Øvre Romerike Utvikling (ØRU) 
 


Organisering/selskapsform Interkommunalt samarbeid § 27 (eget rettssubjekt). 
Formål Øvre Romerike Utvikling er samarbeidsorgan og regionråd for 


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


Etablert 1998 


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


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


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler  


Representantskapet Etter vedtektene er ordfører kommunens representant i 
samarbeidet. 


Styret Består av eierkommunens rådmenn, og ett medlem til.  


 


 


Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (ØRIK) 
 


Organisering/selskapsform Interkommunalt samarbeid § 27 
Formål Gjennom et forpliktende samarbeid skal kommunene så langt det 


er praktisk mulig søke samarbeid ved inngåelse av innkjøpsavtaler 
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for varer og tjenester. ØRIK gjennomfører også enkeltanskaffelser 
for medlemskommunene. Omfanget av samarbeidet, rutiner og 
lignende er nærmere definert i felles reglement for anskaffelser. 


Etablert 2002 


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


Hovedkontor  


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler  


Styringsform og 
styringsorganer 


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


 


 


Voksenopplæring Øvre Romerike (VOØR) 
 


Organisering/selskapsform Vertskommune § 28a (vertskommune: Ullensaker). 
Formål All norskopplæring for voksne innvandrere følger en læreplan. 


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


Etablert 2004 


Deltakere Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. 


Hovedkontor Ullensaker kommune 


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


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


 


 


 


Overgrepsmottaket Oslo 
 


Organisering/selskapsform Vertskommune § 28a (vertskommune: Oslo). 
Formål Primært for personer som er bosatt i Oslo, eller i situasjoner der 


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


Etablert 2009 


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


Hovedkontor Oslo legevakt. 


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Kommuneloven § 28 og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler  


Representantskapet  


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


 


 


Barnevernvakt Romerike Politidistrikt 
 


Organisering/selskapsform Vertskommune § 28a (vertskommune: Lørenskog). 
Formål Vakten fungerer som akutt og kriseberedskap for 


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


Etablert 2004 


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


Hovedkontor Jonas Lies gate 20, 2000 Lillestrøm. 


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Kommuneloven § 28 og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler  


Styringsform og 
styringsorganer 


Det løpende samarbeidet mellom brukerkommunene og politiet 
ivaretas gjennom to ulike møtefora: - kontaktutvalg - 9 medlemmer, 
fordelt på 3 politisk valgte representanter, 2 representanter fra 
kommunenes administrasjon, 2 representanter fra 
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Romerike politidistrikt, sosialsjef v/ Lørenskog kommune, leder av 
barnevernvakten 


- samarbeidsutvalg - leder for barnevernvakten, sosialsjef, 
leder/nestleder for barneverntjenesten i hver kommune, leder for 
operative tjenester. 


 


 


Miljørettet helsevern 
 


Organisering/selskapsform Vertskommune § 28a (vertskommune: Nannestad). 
Formål Felles ressurs i for å ivareta ØRU-kommunenes ansvar for 


miljørettet helsevern. 
Etablert  


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


Hovedkontor Nannestad kommune. 


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


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


Eierandeler  


Representantskapet  


Styret  


 


 


 


 


 


Kilder: 
Felles eiermelding 2014 for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) 
Proff.no 
Brønnøysundregisteret 
Politiske behandlinger 
Årsmelding/årsrapport 2015 
Tidligere eierskapskontroller  
 





		Innledning

		Om selskapskontroll

		Overordnet analyse

		Kommunens eierskap

		Forvaltning av kommunens eierskap - eiermeldingen

		Vurdering av eierskapets vesentlighet

		Vurdering av risiko knyttet til det enkelte eierskap



		Kommunens eierskap

		Tidligere kontroller

		Prioriterte prosjekter for selskapskontroll i planperioden

		Utdyping av de enkelte prosjektene



		Gjennomføring av selskapskontroll

		Rapportering av gjennomførte selskapskontroll

		Rullering av planen

		Faktaark selskaper

		Kanmer AS

		Nes Kulturhus AS

		Esval Miljøpark KF

		Romerike Revisjon IKS

		Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

		Øvre Romerike Brann og Redning IKS

		Romerike Krisesenter IKS

		Digitale Gardermoen IS

		Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike

		Øvre Romerike Utvikling (ØRU)

		Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (ØRIK)

		Voksenopplæring Øvre Romerike (VOØR)

		Overgrepsmottaket Oslo

		Barnevernvakt Romerike Politidistrikt

		Miljørettet helsevern



		Kilder:















Kontrollutvalget i Nes kommune 
 
Saker til oppfølging 2016 
 
Møte Sak nr Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 
4/3-14 11/2014 Fordelingen av kostnader og 


hjemler for fastsetting av 
kommunal avgift for 
tømming av septik. 


Graving skal ikke inngå i 
spetiktankavgiften. 
Kontrollutvalget tar til 
etterretning at 
vannområdekontigenten er 
tatt ut av selskostområde.  
Revisjonen og kommunen 
avklarer hvem som skal 
bære kostnaden 
(fylkeskommunen, 
kommunen eller 
septiktankeierne) til 
forundersøkelser på 
fornminneregistrering. 


Særutskrift sendt 
5.3.14 


 21.10. RRi 
kontakter 
KMD 
ettersom 
Fylkesmannen 
ikke svarer 


  


4/5-15 16/2015 Evaluering av 
kommunikasjon mellom 
administrasjon og politiske 
organer 


Kontrollutvalget anbefaler 
at kommunestyret tar opp 
utvalgsstruktur og 
prosessene mellom 
administrasjon og 
politikerne til drøfting, og 
ber rådmannen få på plass 
et beslutningsgrunnlag slik 
at det nyvalgte 
kommunestyre kan benytte 
dette når utvalg skal velges 
for ny periode til høsten. 


Særutskrift sendt 
5/5-2015 


(Gjennomgang av 
politisk struktur med 
reglement, 
kommunestyret 1/3-
2015) 


   







Møte Sak nr Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 
18/5-
15 


21/2015 Saksbehandling i folkevalgte 
organer 


Kontrollutvalget oversender 
saken til kommunestyret 
med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret ber om at 
det foretas en gjennomgang 
av delegeringsreglementet 
for å tydliggjøre 
ansvarsforholdet mellom 
formannskapets og 
forhandlingsutvalgets 
myndighet ved fastsettelse 
av rådmannens lønn. 
 
Ferdig forhandlingsresultat 
skal protokollføres og gjøres 
tilgjengelig for 
offentligheten. 
 
Saken fremmes for 
kommunestyret til 
behandling. 


Særutskrift sendt 
18/5-2015 


(Gjennomgang av 
politisk struktur med 
reglement, 
kommunestyret 1/3-
2015) 


   


8/9-15 31/2015 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapport 
- Sykefravær 


Det gjøres en oppfølging av 
sykefraværsarbeidet høsten 
2016. 
 
Saken tas til orientering. 


    


8/9-15 35/2015 Forvaltningsrevisjonsrappor
t – Korttidsopphold i 
institusjon, tildelingspraksis 
og internkontroll 


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


Særutskrift sendt 
22/9-2015 


Kommunestyret 26/1-
2016 


   







Møte Sak nr Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 
 
1. Kommunestyret ber 
rådmann iverksette tiltak for 
å etterkomme rapportens 
anbefalinger. 
2. Kommunestyret ber om 
at rapporten oversendes 
utvalg for oppvekst, helse og 
velferd 
    for videre oppfølging. 
3. Kommunestyret ber om 
at rapporten oversendes 
administrasjonsutvalget for 
oppfølging 
    av opplæring i fagsystem. 
4. Kommunestyret ber om 
at kontrollutvalget, høsten 
2016, foretar en oppfølging 
av     
    kommunestyrets vedtak. 


26/11-
15 


52/2015 Internkontroll - 
implementering av system 
og oppfølging 


Kontrollutvalget tar 
rapporten Internkontroll – 
implementering av system 
og oppfølging til orientering. 
 
Utvalget gjør en oppfølging 
av arbeidet med 
implementering av 
internkontroll og arbeidet 
med felles rutiner/system 
for internkontroll i mai 
2016. 


    







Møte Sak nr Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 
19/1-
16 


1/16 Overordnet analyse Nes 
kommune - opplegg og 
fremdrift. 
Orientering ved rådmann 


Kontrollutvalget slutter seg 
til opplegget og 
fremdriftsplanen for 
overordnet analyse. 
Rådmannens innspill til 
overordnet analyse tas til 
orientering 


     


19/1-
16 


2/16 Overordnet 
revisjonsstrategi og 
revisjonsplan for 
regnskapsrevisjon 2015 


Kontrollutvalget tar 
fremleggelsen av 
overordnet revisjonsstrategi 
og revisjonsplan for 
regnskapsrevisjonen 2015 
for Nes kommune til 
orientering. 


     


19/1-
16 


3/16 Neste 
forvaltningsrevisjonsprosjek
t 


Det neste området for 
forvaltningsrevisjon blir 
spesialpedagogisk hjelp til 
barn under skolepliktig 
alder, herunder overgangen 
til skole. 
Revisjonen bes om å 
utarbeide prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonen. 
 


Saksutskrift sendt 
22/1-2016 


    


19/1-
16 


4/16 Sammenstillingsnotat 
korttidsopphold i institusjon 


Kontrollutvalget tar 
sammenstillingsnotat 
korttidsopphold i institusjon 
til orientering og oversender 
det til kommunestyret med 
følgende innstilling: 
 


Saksutskrift sendt 
26/1-2016 


    







Møte Sak nr Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 
Kommunestyret tar 
sammenstillingsnotat 
korttidsopphold i institusjon 
til orientering. 


19/1-
16 


5/16 Engasjementsbrev fra 
Romerike revisjon IKS 


Kontrollutvalget tar 
revisjonens 
engasjementsbrev til 
orientering. 


     


19/1-
16 


6/16 Kontrollutvalgets årsrapport 
for 2015 


Forslag til kontrollutvalgets 
årsrapport for 2015, med de 
endringer som fremkom i 
møtet, vedtas. 
 
Saken oversendes 
kommunestyret med 
følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsrapport 
2015 til orientering. 


Saksutskrift sendt 
26/1-2016 


    
 
 
 


19/1-
16 


7/16 Orientering ved revisjonen Saken tas til orientering 
 


     


19/1-
16 


8/16 Eventuelt Kontrollutvalget ber om 
granskningsrapporten 
vedrørende 
landbrukskontoret og en 
orientering om situasjonen 
på kontoret nå. 


     


16/2-
16 


9/16 Referater Saken tas til orientering      


16/2-
16 


10/16 Orientering ved 
administrasjonen 


Kontrollutvalget følger opp 
saken siste kvartal 2016. 


    







Møte Sak nr Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 
16/2-
16 


11/16 Prosjektplan 
spesialpedagogisk hjelp i 
barnehage 


Utvalget ønsker at 
undersøkelsen også tar for 
seg hvordan kommunen 
fanger opp de som befinner 
seg på andre arenaer enn 
barnehage. For øvrig vedtas 
prosjektplanen. 


     


16/2-
16 


12/16 Fordeling av kostnader og 
hjemler for fastsetting av 
kommunal avgift for 
tømming av septik 


Kontrollutvalget tar saken til 
orientering og forutsetter av 
eventuelle forhold som bør 
følges opp gjøres av 
revisjonen. 


     


16/2-
16 


13/16 Orientering ved revisjonen Saken tas til orientering.      


16/2-
16 


14/16 Eventuelt Det undersøkes hvem som 
får Kommunal rapport og 
det abonneres på denne til 
de i kontrollutvalget som 
ikke får denne. 


    


12/4-
16 


15/16 Orientering fra 
administrasjonen 


Saken tas til orientering 
 


     


12/4-
16 


16/16 Orientering ved revisjonen (Ingen saker)      


12/4-
16 


17/16 Overordnet analyse Saken tas foreløpig til 
orientering 


     


12/4-
16 


18/16 Eventuelt Esvald forespørres om besøk 
fra kontrollutvalget 14. juni. 
 
Rådmann forespørres om en 
orientering om 
folkehelsekoordinators 
arbeid i neste møte. Det bes 


     







Møte Sak nr Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 
også en orientering om 
status for etablering av 
omsorgstrappa og om 
omdisponering av Nes bo- 
og servicesenter. 
 
Neste møte ble flyttet til 9. 
mai. 


10/5-
16 


19/16 Orientering ved 
administrasjonen 


Saken tas til orientering. 
 


     


10/5-
16 


20/16 Kontrollutvalgets uttalelse 
til Nes kommunes 
årsregnskap 2015 


Kontrollutvalgets uttalelse 
til Nes kommunes 
årsregnskap 2015 vedtas, og 
oversendes kommunestyret 
med kopi til formannskapet. 


Saksutskrift sendt 
10/5-2016 


Kommunestyret 14/6-
2016 


   


10/5-
16 


21/16 Kontrollutvalgets uttalelse 
til Esval Miljøpark KF 
årsregnskap 2015 


Kontrollutvalgets uttalelse 
til Esval Miljøpark KF 
årsregnskap 2015 vedtas, og 
oversendes kommunestyret 
med kopi til formannskapet. 


Saksutskrift sendt 
10/5-2016 


Kommunestyret 14/6-
2016 


   


10/5-
16 


22/16 Orientering ved revisjonen Saken tas til orientering      


10/5-
16 


23/16 Eventuelt Kontrollutvalget ber 
revisjonen gjennomføre en 
forundersøkelse om 
følgende: 
1. Hva er vedtatt om 
bruken av Nes bo- og 
servicesenter og hva er den 
faktiske situasjonen, ref. 
vedtak i kommunestyret 
desember 2012. 


     







Møte Sak nr Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 
2. Rådmannens 
oppfølging av avtalen med 
Husbanken. 
 
Revisjonen presenterer 
arbeidet så langt i møtet 14. 
juni 2016. 


14/6-
16 


24/16 Virksomhetsbesøk Esval 
Miljøpark KF 


Daglig leders presentasjon 
tas til orientering. 


     


14/6-
16 


25/16 Orientering om 
forundersøkelse 


Saken tas til orientering. 
 
I forhold til behandlingen av 
kommunestyresak 16/9 den 
21. januar 2016 hadde det 
vært opplysende å ha 
oppsummert tidligere 
vedtak for bruken av Nes 
bo- og servicesenter. 
 
Bosetting av flyktninger 
burde ha vært lagt frem som 
egen sak i kommunestyret 
den 1. mars 2016. Dette for 
å ivareta etterrettelig 
saksbehandling. 
 
Saken oversendes 
kommunestyret med 
følgende innstilling: 
 
Kommunestyret ber 
rådmann sørge for rutiner 


Saksutskrift sendt 
23/6-2016 


   







Møte Sak nr Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 
for tilbakemelding overfor 
Husbanken i forbindelse 
med eventuell avhjemling av 
institusjonsplasser. 


14/6-
16 


26/16 Overordnet analyse Overordnet analyse 2016-
2020 for kontrollutvalget i 
Nes vedtas, med de 
endringer som fremkom i 
møtet. 


     


14/6-
16 


27/16 Eventuelt Rådmann bes om en 
orientering om status for 
dette saken i neste møte. 


    


        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        







Møte Sak nr Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        


 








 


 


  
Kontrollutvalget skal påse at det føres 


kontroll med at den økonomiske 
forvaltning foregår i samsvar med 


gjeldende bestemmelser og vedtak, og at 
det blir gjennomført systematiske 


vurderinger av økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger ut fra 


kommunestyrets eller fylkestingets vedtak 
og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 


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







1 
 


Innhold 
Innledning ................................................................................................................................................ 2 


Gjennomførte forvaltningsrevisjoner i forrige periode ........................................................................... 2 


Overordnet analyse ................................................................................................................................. 2 


Ulike tilnærminger i forvaltningsrevisjoner............................................................................................. 3 


Andre kontrollformer .............................................................................................................................. 3 


Forvaltningsrevisjoner og andre kontroller ............................................................................................. 4 


Forebyggende arbeid overfor barn og unge ....................................................................................... 4 


Psykisk helse, tidlig intervensjon ......................................................................................................... 4 


Psykisk helse og rus ............................................................................................................................. 4 


Pleie og omsorg ................................................................................................................................... 4 


Vedlikehold kommunale bygg ............................................................................................................. 4 


Barnevernet ......................................................................................................................................... 4 


Ledelse, utøvelse og oppfølging av vedtak ......................................................................................... 4 


Digitalisering ........................................................................................................................................ 5 


Flyktninger ........................................................................................................................................... 5 


Institusjonstjenesten ........................................................................................................................... 5 


Rekruttering ........................................................................................................................................ 5 


Helsestasjon ........................................................................................................................................ 5 


 


 
 
  







2 
 


Innledning 
Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal 
bruke for å sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes 
behov og rettigheter best mulig. Dette er en av de pålagte oppgavene til 
kontrollutvalget.  


Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 
Formålet med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer 
effektiv kommunal forvaltning, hvor læringsperspektivet står sentralt. 


Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner pålegger 
kontrollutvalget minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 
etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av kommunestyret 
selv, som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 


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


• Forvaltningsrevisjon på eiendomsforvaltning 
• Forvaltningsrevisjon på budsjettprosessen i Nes kommune 
• Forvaltningsrevisjon på sykefravær i Nes kommune 
• Forvaltningsrevisjon på institusjonstjenesten 
• Undersøkelse på fastsetting av avgift for tømming av septik 
• Undersøkelse på internkontroll, implementering av system og oppfølging 


Overordnet analyse 
Planen bygger på en overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. Analysen er 
utført av sekretariatet, og kontrollutvalget har vært involvert i prosessen. 
Analysen har hatt en bred tilnærming. Kilder er KOSTRA, kommunens egne 
plandokumenter og årsberetninger. Utvalget har også fått innspill fra rådmannen 
som har gitt sine innspill i kontrollutvalgets møte. Den overordnede analysen har 
bidratt til å peke på hvilke områder det er knyttet størst risiko til, og hvilke 
områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke.  


Overordnet analyse er viktig også utover det som gjelder valg av 
forvaltningsrevisjoner. Analysen identifiserer flere risikoområder enn det 
kontrollutvalget har ressurser til å gjennomføre forvaltningsrevisjon på. 
Kontrollutvalget har imidlertid et bredt spekter av kontrollformer som kan tas i 
bruk, som orientering fra rådmannen og virksomhetsledere, virksomhetsbesøk 
og høring for å nevne noen. Analysen kan dermed brukes på flere måter i 
utvalgets arbeid med kontroll og tilsyn i Nes kommune. 


I tillegg til at overordnet analyse er viktig som grunnlag for utvalgets 
kontrollaktiviteter, kan analysen også være et viktig kontrollverktøy i seg selv. 
Analysen gir en god oversikt over de viktigste virksomhetsområdene til 
kommunene med identifikasjon av de største risikoene innenfor hvert område. 
Dette gir kontrollutvalget god innsikt i den kommunale forvaltningen og 
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kommunens utfordringer. Det kan også være at kontrollutvalgets overordnede 
analyse kan gi nyttige innspill til kommunens administrasjon når det gjelder 
internkontrollarbeidet. 


Ulike tilnærminger i forvaltningsrevisjoner  
Kontrollutvalget vil utforme formål og problemstillinger for prosjektene ved 
bestilling av forvaltningsrevisjon. De fleste forvaltningsrevisjoner både i Nes og i 
landet for øvrig ser på regeletterlevelse. Årsaken til dette kan være at det er 
enklere å finne kriterier å revidere etter ved å velge lover og regler som 
utgangspunkt for kontrollen. I regelverket legges det imidlertid vekt på at 
forvaltningsrevisjon er ulike typer undersøkelser i tillegg til regeletterlevelse 
som:  


• Økonomi og produktivitet 
• Effektivitet og måloppnåelse 
• Styringsverktøyenes hensiktsmessighet 
• Administrasjonens saksbehandling 
• Resultat av kommunens tjenesteproduksjon 


 
I kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon er det tenkt at 
prosjektene skal ha en variert tilnærming som dekker de fleste typer 
undersøkelser som nevnt over. 


Andre kontrollformer 
Nes kommune kjøper ca. 1 forvaltningsrevisjonsprosjekt i året. Kontrollutvalget 
tar opp et bredt spekter av saker, og kontroll- og tilsynsoppgavene omfatter mer 
enn bare revisjon. Kontrollutvalget har da ulike kontrollformer som kan tas i 
bruk. Dette kan illustreres ved figuren nedenfor, hvor tiltak som krever lite 
ressurser fra kontrollutvalgets side, slik som orienteringer fra rådmannen, er 
plassert nederst i trappa. 
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Forvaltningsrevisjoner og andre kontroller 
Den nærmere avgrensning av det enkelte prosjekt gjøres av kontrollutvalget ved 
bestillingen av forvaltningsrevisjonen. 
 
Kontrollutvalget har gjort følgende prioritering: 
 
Høyt prioritert 
 
Forebyggende arbeid overfor barn og unge 
Dette kan rette seg mot arbeidet med å forebygge kriminalitet, rus og andre 
sosiale problemer. Dette arbeidet krever et omfattende tverrfaglig arbeid mellom 
kommunale enheter, deriblant barnehage, skole, PP-tjeneste, barnevern, kultur 
og Nav, i tillegg til samarbeid mellom frivillige organisasjoner, politi og andre 
utenfor kommunen. 
 
Psykisk helse, tidlig intervensjon 
Hvordan fange opp barn og unges behov? Er kommunens tilbud til barn og unge 
innenfor psykisk helsearbeid i tråd med sentrale og lokale myndighetskrav? 
 


Psykisk helse og rus 
Sikrer kommunen at pasienter/brukere med psykiske vansker/lidelser og/eller 
rusavhengighet får et helhetlig og koordinert tilbud. 
 


Pleie og omsorg 
Oppfølging av omsorgsplanen med vekt på de hjemmebaserte tjenestene. Fokus 
vil være på trygghet og aktivitet/daglig stimulans. Kvaliteten i hjemmetjenesten 
sett i forhold til forskrift om en verdig eldreomsorg som skal sikre en verdig, 
trygg og meningsfull alderdom. 
 


Middels prioritet 
 
 
Vedlikehold kommunale bygg 
Har kommunen kartlagt vedlikeholdsbehovet og brukes dette når kommunen 
planlegger? Har kommunen et godt system for å ivareta nye bygg? 
 
Barnevernet 
Hvordan ivaretar barnevernet sine oppgaver? Klarer kommunen å avdekke 
(identifisere) alle behov for tjenester fra barnevernet? Foregår det en korrekt 
saksbehandling i samsvar med lov- og regelverket? Gjennomføres de faktiske 
tiltak i samsvar med barnevernets vedtak? 
 
Ledelse, utøvelse og oppfølging av vedtak 
Aktuelt for kommunestyret og de utvalg som fatter endelig vedtak. 
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Digitalisering 
Man kan enten se på digitalisering på et overordnet nivå eller avgrense til 
spesielle sider ved digitalisering.  
 
På et overordnet nivå kan en se på status for digitaliseringen av kommunale 
tjenester. Hvilken betydning har digitalisering for effektivitet og samhandling? 
Hvilke hindringer finnes for digitalisering av kommunale tjenester? 
 
Dersom man skal undersøke spesielle sider kan dette være hvordan man sikrer 
seg mot uvedkommen bruk, personvern og sikkerhet. 
 


Flyktninger 
Sikres god integrering? 
 


Lavere prioritet 
 
Institusjonstjenesten 
Oppfølging av omsorgsplanen. 
 
Rekruttering 
Hvordan jobber kommunen med rekruttering? Utfordringer innen skole og helse 
med å få fagarbeidere. 
 
Helsestasjon 
Aktuelt å se på det helsefremmende og forebyggende arbeidet. En undersøkelse 
kan også inkludere skolehelsetjenesten. 
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