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Sak nr. Sak Møtedato 

8/2015 Referater 19.05.15 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
Kontrollrapport skatteoppkrever 

 

Saksopplysninger 
 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg til sak 8/2015
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Sak nr. Sak Møtedato 

9/2015 Orienteringer ved administrasjonen 19.05.15 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
 

Saksopplysninger 
Det vil bli gitt orienteringer om: 

- Arbeidet med etiske retningslinjer og varsling. 

- MIRA IKS. Dette vil være en kort generell orientering om hva som har skjedd og planer fremover, 

  samt den økonomiske betydning for kommunen og den enkelte innbygger. 

- Vannforsyningen, planer om å knytte seg til andre. 

 

Forslag til vedtak 
 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  
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Sak nr. Sak Møtedato 

10/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 

2014 

19.05.15 

 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
1. Årsregnskap 2014 (sendt medlemmene tidligere) 

2. Årsmelding 2014 (sendt medlemmene tidligere) 

3. Revisors beretning 

4. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2014 

 

Saksopplysninger 
Kommunen skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. Årsregnskapet skal 

omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og anvendelsen av midlene. Årsregnskapet 

skal vedtas av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet, og årsregnskapet skal være avlagt 

innen 15. februar i året etter regnskapsåret.  

 

Årsberetningen avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. I kommunens årsberetning 

skal det blant annet redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å 

sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten.  

  

Revisor skal avgi revisjonsberetning etter at årsregnskapet er avlagt og senest 15. april. I 

revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om følgende forhold: 

1. om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk, 

2. om de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og 

om beløpene i den revisjonspliktiges årsregnskap stemmer med regulert budsjett, 

3. om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet er konsistens med årsregnskapet, og om 

forslag til anvendelse av regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig 

underskudd, er i samsvar med lov og forskrifter,   

4. om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 

registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.  

  

Revisor har avlagt sin beretning den 25.april 2015 da årsregnskap og årsberetning er avlagt etter de 

frister som er nevnt ovenfor. Revisjonsberetningen er avgitt uten presiseringer og forbehold.  

 

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

årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget bestemmer selv hvilke forhold som 

skal tas med i uttalelsen. Uttalelsen avgis til kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være 

formannskapet i hende før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret.  

 

Administrasjonen vil redegjøre for regnskapet i møtet, og svare på kontrollutvalgets spørsmål. 

Revisjonen vil redegjøre for revisjonsberetningen og gi en presentasjon fra arbeidet med regnskapet.  
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Vedlagt følger forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet, vedlegg 4.  

Forslag til vedtak 
Forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Gjerdrum kommunes årsregnskap 2014, 

og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.  

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

Utskrift 



Vedlegg 3 til sak 10/2015





___________________________________________________________________________ 

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE 

Til 

Kommunestyret i Gjerdrum kommune 

Kontrollutvalgets uttalelse til Gjerdrum kommunes årsregnskap for 2014 

I henhold til forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004 § 7 skal kontrollutvalget etter fremleggelse 

av revisjonsberetning fra revisor, avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. 

Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette 

organet avgir sin innstilling om årsregnskapet.   

Kontrollutvalget har i sitt møte 19. mai 2015 behandlet kommunens årsberetning og årsregnskap for 

2014. Følgende dokumenter danner grunnlaget for vår uttalelse:  

 Årsregnskap 2014

 Årsrapport 2014

 Revisors beretning for 2014

 Revisjonsbrev nr. 4 – Årsregnskapet 2014

Det konstateres at Gjerdrum kommunes driftsregnskap viser et regnskapsmessig merforbruk på kr. 

834.809.  Netto driftsresultat var på kr. – 16.845.000 og utgjør – 4,2 % av kommunens brutto 

driftsinntekter. Dette er vesentlig under Fylkesmannens anbefaling som er minimum 3 %, og at det 

over noe tid bør ligge mellom 3 og 5 %. 

I følge kommunelovens § 48 nr. 5 skal det i årsberetningen redegjøres for tiltak som er iverksatt og 

tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i 

virksomheten. Det er redegjort for dette i beretningen.  

Det bemerkes at revisjonsberetningen avlegges uten presiseringer eller forbehold. 

Kontrollutvalget har mottatt revisjonsbrev nr. 4 – Årsregnskapet 2014. I dette er følgende forhold 

påpekt: 

- Årsbudsjettet vedtatt i økonomiplanen er ikke inndelt på en slik måte at det tilfredsstiller 

krav som er stilt i budsjettforskriftens § 6 samt vedlegg 1 og 2 til forskriften. 

- Det er foretatt administrative budsjettjusteringer på poster hvor riktig beslutningsnivå for 

disse budsjettpostene er kommunestyret. 

- Ved avleggelsen av regnskapet var det ikke avstemt balansekontoer knyttet til fødsels- og 

sykepenger. 

De forhold som er påpekt i revisjonsbrev nr. 4 er av en slik karakter at de ikke har hatt innvirkning 

på konklusjonene i revisors beretning for årsregnskapet 2014. Kontrollutvalget vil følge opp de 

påpekninger som er gjort i revisjonsbrevet. 

Kontrollutvalget har ingen ytterligere bemerkninger til årsregnskapet 2014 for Gjerdrum kommune. 

Vedlegg 4 til sak 10/2015
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Gjerdrum, den 19. mai 2015 

 

 

 

Thor W. Togstad 

leder 

 

Kopi: Formannskapet 
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Sak nr. Sak Møtedato 

11/2015 Revisjonsbrev nr. 4 – Årsregnskapet 2014 19.05.15 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
Revisjonsbrev nr. 4 – Årsregnskapet 2014 

 

Saksopplysninger 
I revisjonsforskriftens § 4 er det oppgitt flere forhold som revisor plikter å påpeke skriftlig. Ved 

revisjonen av årsregnskapet er det funnet avvik som faller inn under denne bestemmelse. 

 

De forhold revisjonsbrevet tar opp er følgende: 

 

- Budsjett 2014 

   Årsbudsjettet vedtatt i økonomiplanen er ikke inndelt på en slik måte at det tilfredsstiller de krav 

   som er stilt i budsjettforskriftens § 6 samt vedlegg 1 og 2 til forskriften. 

- Budsjettjustering er ikke fattet på gyldig beslutningsnivå 

   I følge kommunelovens § 45 nr. 2 og forskrift om årsbudsjett skal kommunestyret selv vedta  

   årsbudsjettet og endringer i dette. Det er foretatt administrative budsjettjusteringer på flere poster. 

   Riktig beslutningsnivå for disse budsjettpostene er kommunestyret. 

- Ved avleggelsen av regnskapet var det ikke avstemt balansekontoer knyttet til fødsels- og     

   og sykepenger. Manglende kontroll av refusjoner øker kommunens risiko for tap av midler.                                

 

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

opp. 

 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ber revisjonen følge opp de påpekninger som er gjort i revisjonsbrev nr. 4 og 

rapportere til utvalget. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg til sak 11/2015
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Sak nr. Sak Møtedato 

12/2015 Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet 

oppfølging av vedtak 

19.05.15 

 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet oppfølging av vedtak 

 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har i møte den 25. november 2014 og i møte den 24. februar 2015 behandlet valg 

av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt. I sistnevnte møte vedtok utvalget oppfølging av vedtak som 

neste forvaltningsrevisjonsprosjekt og revisjonen ble bedt om å utarbeide prosjektplan. 

 

Formålet med prosjektet er å vurdere om kommunestyrets vedtak blir iverksatt som forutsatt og 

retter seg mot den administrative oppfølgingen av politiske vedtak. Prosjektet vil ha et systemfokus. 

 

De problemstillinger revisjonen har formulert for dette prosjektet er: 

1. Hvordan forstås administrasjonens rolle når det gjelder iverksetting av kommunestyrets   

    vedtak?    

2. Har administrasjonen systemer og rutiner som sikrer at kommunestyrets vedtak blir 

     iverksatt, samt systemer og rutiner for at det rapporteres tilbake til kommunestyret? 

3. Blir vedtakene iverksatt i samsvar med forutsetningene i vedtaket?        

 

Når det gjelder fremdriftsplan er det lagt opp til at rapporten bli å behandle i kontrollutvalgets møte i 

november 2015. Det er anslått et tidsforbruk på ca. 350 timer.      

 

Problemstilling nr. 1 synes å ligge litt på siden av hovedformålet med 

forvaltningsrevisjonsprosjektet. Dette vil gå på rolleoppfatninger blant administrative ledere og 

politikere og vil ikke direkte si noe om vedtaksoppfølging. Det må kunne legges til grunn at 

rådmann har en klar forståelse av sin rolle. Problemstillingen vil kunne bli en ren beskrivelse av 

hvordan man oppfatter roller uten at det vil si noe om vedtaksoppfølging. Rolleforforståelse i en 

organisasjon har sammenheng med organisasjonskultur. Gjerdrum har begrensede timer til 

forvaltningsrevisjon. Problemstillingene bør «spisses» slik at man får mest mulig ut av de timer man 

har.                               

 

Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget vedtar prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet oppfølging av vedtak   

    med unntak av problemstilling nr. 1 

2. Prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på 300 timer. 

3. Endelig rapport avleveres slik at den kan bli behandlet i kontrollutvalgets møte i november 2015. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
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Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg til sak 12/2015
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Sak nr. Sak Møtedato 

13/2015 Orientering ved revisjonen 19.05.15 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
 

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

sakslista. 

 

Forslag til vedtak 
 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Kontrollutvalget i Gjerdrum kommune 

 

 

10 

 

Sak nr. Sak Møtedato 

14/2015 Saker til oppfølging 19.05.15 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
Saker til oppfølging 

 

Saksopplysninger 
 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  
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Gjerdrum 2015 1 

SAKER TIL OPPFØLGING/BEHANDLING I KONTROLLUTVALGET I 2015 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

28.02.2012 07/2012 Aktuelle saker Det fremtidige interkommunale samarbeidet 

vedrørende avløp og kloakk 

21.05.2014 11/2014 Revisjonsbrev 2/2013 Kontrollutvalget forutsetter at de påpekte 

forhold vil være ivaretatt ved avleggelsen av 

årsregnskapet 2014. 

25.11.2014 28/2014 Revisjonsbrev nr. 3 Kontrollutvalget ber rådmann om en skriftlig 

redegjørelse om de forhold som er påpekt i 

revisjonsbrevet. Redegjørelsen bes oversendt 

innen 1. februar 2015. 

Kontrollutvalget 

24/2-2015 



25.11.2014 29/2014 Plan for selskapskontroll for 

kommunene på Romerike 

Kontrollutvalget vedtar plan for 

selskapskontroll for kommunene på 

Romerike. 

Planen oversendes kommunestyret med 

følgende innstilling: 

1. Plan for selskapskontroll for kommunene

på Romerike vedtas. For Gjerdrum innebærer 

dette selskapskontroll i Mjølkerampa AS og 

Øvre Romerike Brann og redning IKS. 

2. Kommunestyret delegerer til

kontrollutvalget å foreta endringer i 

planperioden. 

Særutskrift 

sendt 1/12-

2014 

Kommunestyret 

28/1-2015, sak 

PS 15/6 



25.11.2014 31/2014 Varsling Kontrollutvalget vil i henvendelse til 

rådmann ta opp spørsmålet om beskrivelse 

av varsling på kommunens hjemmeside. 

Møte med 

rådmann 21/1-

2015 



25.11.2014 34/2014 Kontrollutvalgets årsplan Forslag til årsplan, med de endringer som Særutskrift Kommunestyret 

Vedlegg til sak 14/2015



______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Gjerdrum 2015              2 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

fremkom i møtet, vedtas og oversendes 

kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Kommunestyret tar årsplanen til orientering. 

sendt 1/12-

2014 

28/1-2015, sak 

PS 15/4 

25.11.2014 37/2014 Eventuelt Kontrollutvalget vil i henvendelse til 

rådmann etterspørre sak om etiske 

retningslinjer og forespørre om samme 

løsning for kontrollutvalget som andre utvalg 

når det gjelder kommunens hjemmeside. 

 Møte med 

rådmann 21/1-

2015 

   

        

24.02.2015 1/2015 Referater Saken tas til orientering      

24.02.2015 2/2015 Valg av 

forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Kontrollutvalget vedtar oppfølging av vedtak 

som neste område for forvaltningsrevisjon. 

Revisjonen bes utarbeide prosjektplan for 

dette prosjektet til neste møte. 

Særutskrift 

sendt 24/2-

2015 

Kontrollutvalget 

19/5-2015 

   

24.02.2015 3/2015 Oppfølging av revisjonsbrev 

nr. 3 

Saken tas til orientering. 

Utvalget vil følge opp forholdet i neste møte. 

    

24.02.2015 4/2015 Kontrollutvalgets årsrapport 

for 2014 

Forslag til årsrapport vedtas som 

kontrollutvalgets årsrapport for 2014 og 

oversendes kommunestyret med følgende 

innstilling: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets 

årsrapport for 2014 til orientering. 

Særutskrift 

sendt 24/2-

2015 

Kommunestyret 

25/3-2015, sak 

PS 15/28 

   

24.02.2015 5/2015 Orientering ved revisjonen Saken tas til orientering.      

24.02.2015 6/2015 Saker til oppfølging Saken tas til orientering      

24.02.2015 7/2015 Eventuelt (Ingen saker)      
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Sak nr. Sak Møtedato 

15/2015 Eventuelt 19.05.15 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
 

Saksopplysninger 
 

Forslag til vedtak 
 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  

 

 


