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Arkivsak-dok. 15/00213-17 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 
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REFERATER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 
 
Vedlegg:  
Saker til behandling 
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Kontrollutvalget i Rælingen kommune 

 
Saker til behandling 2017 
 
 

Møte Saker til behandling 

24.01.17  Kontrollutvalgets årsrapport 
 Prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av 

sykefraværsarbeidet. 

 Felles sak for alle kontrollutvalg på Romerike om 
selskapskontroll 

 

14.03.17  Virksomhetsbesøk på demenssenteret på Løvenstadtunet.  

 Orientering om senteret og om organiseringen av hele 
pleie og omsorgssektoren. 

 Orientering om varsling. 

 

09.05.17  Uttalelse til kommunens årsregnskap 

 

13.06.17  Forvaltningsrevisjonsrapport sykefravær 

 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 
 Prosjektplan eierskapskontroll Strandveien 1 AS 

 

22.08.17  Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten barnevern, 

saksbehandlingsfrister og barn i fosterhjem. 
 

03.10.17  Rapport revisjonsåret 2016/2017 
 Prosjektplan for en eierskapskontroll og 

forvaltningsrevisjon i Krisesenteret 

 Prosjektplan for en forvaltningsrevisjon innen 
legevakttjenesten. 

 Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2018 
 

14.11.17  Eierskapskontroll Strandveien 1 AS 
 Møteplan 2018 
 Orientering vedrørende demenssenteret på 

Løvenstadtunet 
 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen 2017 
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Arkivsak-dok. 17/00075-6 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 

Nes kontrollutvalg 10.10.2017 
 
 
 

   
 
 

PROSJEKTPLAN FOR EN FORVALTNINGSREVISJON INNEN 
OMRÅDET PSYKISK HELSE OG RUS 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Prosjektplan – psykisk helse og rus vedtas. 
2. Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæring til orientering. 

 
Vedlegg:  

1. Prosjektplan – psykisk helse og rus 
2. Uavhengighetserklæring 

 
Saksframstilling: 
Med bakgrunn i Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 ba kontrollutvalget, i møtet 
den 29. august 2017, revisjonen om å utarbeide forslag til prosjektplan for en 
forvaltningsrevisjon innen området psykisk helse og rus. Forslaget følger vedlagt. 
 
Formålet med undersøkelsen vil være å undersøke hvordan kommunen ivaretar sitt 
ansvar for å tilby personer med psykiske lidelser og rusavhengighet nødvendige 
helse- og omsorgstjenester. Undersøkelsen vil besvare følgende 
hovedproblemstilling: 
 

1. I hvilken grad sikrer Nes kommune at pasienter eller brukere med psykiske 
vansker og/eller rusavhengighet et helhetlig og koordinert tjenestetilbud? 

 
Det foreslås å avgrense undersøkelsen til å gjelde voksne (fra 23 år) med et 
identifisert behov for hjelpetjenester innen området psykisk helse og rus. 
Undersøkelsen vil i all hovedsak se på hvordan de kommunale tjenestene løser sine 
oppgaver. Når det gjelder de etablerte samarbeidsrelasjonene med blant andre 
spesialisttjenestene vil man i første rekke beskrive kommunens erfaringer med dette 
samarbeidet. 
 
Undersøkelsen vil bygge på dokumentanalyse, intervjuer av ansvarlige innen 
området og spørreundersøkelse for de ansatte innen relevante tjenester. 
 
Det er lagt opp til en tidsplan som innebærer ferdigstillelse av rapporten i slutten av 
februar 2018. Anslått tidsforbruk for dette prosjektet er på inntil 350 timer. 
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Revisjonen legger nå frem uavhengighetserklæring for hvert enkelt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt. 
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Arkivsak-dok. 17/00081-3 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 

Nes kontrollutvalg 10.10.2017 
 
 
 

   
 
 

PROSJEKTPLAN: FORVALTNINGSKONTROLL OG OPPFØLGING 
AV TIDLIGERE EIERSKAPSKONTROLL I ROMERIKE KRISESENTER 
IKS 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningskontroll og oppfølging av tidligere 

eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS. Vedlagte prosjektplan vedtas.  
2. Prosjektet leveres medio desember 2017, og gjennomføres innenfor en ramme 

på inntil 400 timer. 
3. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet tas til 

orientering. 
 
 
Vedlegg:  
Prosjektplan: Forvaltningskontroll og oppfølging av tidligere eierskapskontroll i 
Romerike Krisesenter IKS 
 

Saksframstilling: 
Bakgrunn for bestillingen er «Plan for selskapskontroll 2017-2020» vedtatt av 
kommunestyret.  
 
I kontrollutvalgsmøte den 25. januar 2017, sak 3/17, ble Romerike Revisjon bedt om 
å utarbeide en prosjektplan for videre behandling i kontrollutvalget.   
 
 
Eierskapskontroll 
Når det gjelder eierskapskontrollen så er formålet å undersøke om Romerike 
Krisesenter IKS har fulgt opp anbefalingene fra eierskapskontrollen utført i 2013/14. 
Revisjonen vil gjøre rede for hvordan disse anbefalingene er fulgt opp og vurdere om 
dette er tilstrekkelig for at de forhold som ble påpekt i forrige rapport er ivaretatt.  
 
Følgende problemstilling vil bli besvart: 
 
I hvilken grad er anbefalingene fra forrige eierskapskontroll i Krisesenteret IKS fulgt 
opp?  
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Forvaltningsrevisjon 
Når det gjelder forvaltningsrevisjonen så vil det bli undersøkt hvordan selskapet 
ivaretar formålet og ressursbruken. Det vil også bli undersøkt om selskapet har et 
tilfredsstillende system for økonomioppfølging (internkontroll).  
 
Revisjonen foreslår følgende tre problemstillinger: 

1. Er selskapets virksomhet i tråd med det formål og de forutsetninger som er 
satt fra eiernes side? 

2. Hvordan er virksomheten i selskapet organisert og hvordan bruker de sine 
ressurser? 

3. I hvilken grad har selskapet etablert tilfredsstillende system for 
økonomistyring og blir disse etterlevd i praksis? 

 
Problemstilling nr.1 ble også undersøkt i 2013/14 og revisjonen fant at «selskapet 
opptrer og driver innenfor det formål som er bestemt av eierne». I undersøkelsen nå 
vil det bli sett på om det har kommet noen nye krav til selskapet siden 2013 og frem 
til i dag, og eventuelt hvordan selskapet ivaretar disse.  
 
Det legges opp til en fremdriftsplan som tilsier at rapporten sendes på høring til 
styreleder og daglig leder i månedsskifte november/desember 2017, og at den 
oversendes kontrollutvalgene i medio desember 2017. Ut fra planen antar revisjonen 
et tidsforbruk på inntil 400 timer. 
 
Revisjonen legger nå frem uavhengighetserklæring for hvert enkelt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt. 
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Arkivsak-dok. 15/00059-31 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 

Nes kontrollutvalg 10.10.2017 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING OM OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI FOR 
REGNSKAPSREVISJONEN 2017 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar fremleggelsen om overordnet revisjonsstrategi for 
regnskapsrevisjon 2017 for Nes kommune til orientering. 
 
 
Vedlegg:  
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal føre tilsyn med revisjonen og påse at kommunen blir revidert på 
en betryggende måte, jf. kontrollutvalgsforskriften. I tillegg til at kontrollutvalget holder 
seg løpende orientert om revisjonsarbeidet gjennom regnskapsåret, så ivaretar 
utvalget sitt påseansvar ved å følge opp revisjonen og revisjonsarbeidet ved å få 
forelagt seg en overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen, samt 
underliggende risikovurderinger. 
 
Revisor avdekker og forebygger feil og mangler i kommunens økonomiske 
rapportering gjennom sine kontroller. I tillegg veileder revisor kommunen for å bidra 
til å forebygge og avdekke feil og misligheter. 
 
Regnskapsrevisjonen skal gi grunnlag for å bekrefte at årsregnskapet er avlagt i 
henhold til lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Revisor går ikke gjennom 
alle tall i årsregnskapet, men kontrollerer deler av det, basert på en vurdering av 
risiko for vesentlige feil i regnskapet. 
 
Det er et krav (ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap) at revisor skal 
utarbeide en plan for hvordan revisjonen skal gjennomføres. Revisjonsplanen bygger 
på en overordnet revisjonsstrategi som beskriver revisjonens formål og omfang, når 
revisjonen skal utføres og hvilken angrepsvinkel den skal ha. Revisjonsplan og – 
strategi baseres på en vurdering av risiko og vesentlighet. 
 
Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å dokumentere tilstrekkelige og 
effektive revisjonshandlinger i forbindelse med regnskapsrevisjon. 
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Revisjonen legger frem den overordnede revisjonsstrategien for Nes kommune i 
denne saken. Revisjonsstrategien beskriver revisjonens formål, kommunens 
nåværende økonomiske stilling og intern kontroll.  
 
Det legges opp til at revisjonen kort presenterer den overordnede revisjonsstrategi og 
besvarer kontrollutvalgets innspill og spørsmål i møtet. 
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Arkivsak-dok. 15/00215-27 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 

Nes kontrollutvalg 10.10.2017 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING VED REVISJONEN 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 

Saksframstilling: 
Denne saken er satt opp i tilfelle revisjonen har noe å orientere om ut over de sakene 
som står på sakslisten. 
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Arkivsak-dok. 15/00214-30 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 

Nes kontrollutvalg 10.10.2017 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
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Arkivsak-dok. 15/00060-30 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 

Nes kontrollutvalg 10.10.2017 
 
 
 

   
 
 

VIRKSOMHETSBESØK 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar virksomhetsbesøket til orientering 
 

Saksframstilling: 
Det er avtalt virksomhetsbesøk ved bofellesskapet for mindreårige flyktninger ved 
Nes bo og servicesenter i Leirvegen. Avdelingsleder vil gi en omvisning og svare på 
eventuelle spørsmål. 
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