
 

 

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE 

 

 

Kontrollutvalgets 
medlemmer  

Erik Bratlie, leder 
Andreas Halvorsen, nestleder 
Kari Bruun 
Jens Bruun 
Thilagawaty Sanmuganathan 

 

Kopi av innkallingen 
sendes 

Ordfører Åge Tovan 

Rådmann Ragnar Christoffersen 

 

Revisjon Romerike revisjon IKS 

 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET  
 

Tid Tirsdag 23. september 2014, kl. 16.00 

Sted Lørenskog rådhus, møterom 457 

 
Sekretær Rådgiver Kjell Nordengen 

(Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 – 90 11 88 74, ev. 
kjnord@lorenskog.kommune.no) 

 

SAKSLISTE 
Sak nr. Sak  Ca. tid 

24/2014 Referater  16.00 

25/2014 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet investeringsprosjekter  16.05 

26/2014 Valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt  17.00 

27/2014 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2015  17.20 

28/2014 Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring  17.30 

29/2014 Orientering ved revisjonen  17.35 

30/2014 Saker til oppfølging  17.45 

31/2014 Eventuelt  17.50 

 
 
 
 
 
 
 
Erik Bratlie (sign.) 
Kontrollutvalgets leder 
         Lørenskog, den 11. september 2014 

    
         Kjell Nordengen 
                                                                                                                    Rådgiver  
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Sak nr. Sak Møtedato 

24/2014 Referater 23.09.14 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
Kopi av brev fra Fylkesmannen til Lørenskog kommune vedrørende lukking av avvik etter tilsyn ved 

Bårliskogen syd. 

 

Saksopplysninger 

 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering.  

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  

 

 



Vedlegg til sak 24/2014
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Sak nr. Sak Møtedato 

25/2014 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet 

investeringsprosjekter 

23.09.14 

 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
1. Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjon investeringsprosjekter 2013 – lukking av avvik 

2. Prosjektstyring av investeringsprosesser – beskrivelse av prosessen m/ detaljert flytskjema 

3. Innføring av porteføljestyring 

4. Rapporteringsrutiner for investeringsprosjekter 

5. Gjeldende innkjøpsreglement for Lørenskog kommune 

6. Forslag til nytt innkjøpsreglement 

7. Oversikt over endringer i innkjøpsreglement 

8. Arkivrutiner for anskaffelser 

9. Fullmaktstruktur 

10. Rutine for dokumentasjon av investeringsprosjekter 

(Dokumentene er sendt medlemmene og revisjonen tidligere) 

 

Saksopplysninger 
Forvaltningsrevisjonsrapportene investeringsprosjekter ble behandlet i kontrollutvalget den 14. mai 

2013 og i kommunestyret den 29. mai 2013. Kommunestyrets vedtak inneholder 15 punkter 

rådmann blir bedt om å følge opp. Kommunestyrevedtaket er inntatt i rådmannens redegjørelse om 

oppfølgingen. 

 

I følge kontrollutvalgsforskriftens § 12 skal kontrollutvalget påse at kommunestyrets vedtak ved 

behandlingen av forvaltningsrevisjonsrapporter blir fulgt opp. 

 

Utvalget behandlet rådmannens plan for oppfølgingen i møtet den 19. september 2013. I møtet den 

19. november 2013 orienterte rådmann og juridisk rådgiver om oppfølgingen. Til møtet den 4. mars 

2014 fikk utvalget en skriftlig redegjørelse fra rådmann. 

 

Rådmannens oppfølging har vært organisert som et prosjekt. Dette er nærmere beskrevet i 

rådmannens redegjørelse. 

 

Etter rådmannens vurdering er de tiltak/system/rutiner som det er redegjort for både hensiktsmessige 

og tilstrekkelige tiltak for å lukke de 15 avvik kommunestyret påpekte. Det er redegjort for hvert 

enkelt avvik. 

 

Implementering av de utarbeidede systemer/rutiner vil pågå i lengre tid fremover. For prosjekter som 

allerede er godt i gang har man funnet det mindre hensiktsmessig å gå over til det nye 

prosjektregnskapet, men den månedlige rapporteringen innføres også for disse. Dessuten må det 

påregnes justeringer av rutiner og maler når man har fått erfaring med bruken. 
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At implementering vil ta tid og at justering av rutiner og maler må forventes, er forhold man må 

påregne etter et så stort prosjekt. Dette er imidlertid forhold av en slik karakter at de ikke skulle være 

til hinder for at kontrollutvalget kan konkludere med at man har påsett at kommunestyrets vedtak har 

blitt fulgt opp. 

 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget anser med dette å ha påsett at kommunestyrets vedtak i sak 051/13, 

Forvaltningsrevisjon – investeringsprosjekter i Lørenskog kommune, har blitt fulgt opp. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  
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Sak nr. Sak Møtedato 

26/2014 Valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt 23.09.14 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
Notat fra Romerike Revisjon IKS 

 

Saksopplysninger 
Plan for forvaltningsrevisjon ble behandlet i kontrollutvalget den 6. mai 2014 og vedtatt i 

kommunestyret den 25. juni 2014. 

 

I planen anses følgende områder som mest aktuelle for forvaltningsrevisjon, i uprioritert rekkefølge: 

 Pleie og omsorg i lys av samhandlingsreformen 

 Psykisk helse og rus 

 IKT, infrastruktur og kvalitet 

 Driftskostnadene innen eiendomsdrift 

 

Som diskusjonsgrunnlag for valg av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt har revisjonen utarbeidet et 

notat for områdene psykisk helse og rus og pleie og omsorg i lys av samhandlingsreformen. Disse 

områdene er valgt ut i fra utvalgets behandling av overordnet analyse og plan for 

forvaltningsrevisjon. 

 

Saken fremmes uten innstilling. 

 

Forslag til vedtak 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg til sak 26/2014

















 

 

     Kontrollutvalget i Lørenskog kommune 

 

 

6 

 

Sak nr. Sak Møtedato 

27/2014 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2015 23.09.14 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
1. Forslag til budsjett 2015 ROKUS IKS 

    (behandles i representantskapet 23. september 2014) 

2. Forslag til budsjett 2015 Romerike Revisjon IKS 

    (behandles i representantskapet 25. september 2014) 

 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen, jfr. 

kontrollutvalgsforskriftens § 18: 

 

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen 

eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og 

revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller 

fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. 

 

Dette vil si budsjett for kontrollutvalgets egen virksomhet, for sekretærfunksjonen og revisjon. 

 

Kontrollutvalgets egen virksomhet 

Dette omfatter møtegodtgjørelse, møteutgifter, kurs og reisegodtgjørelse. 

 

Det er lagt til grunn samme antall møter som foregående år. Når det gjelder kurs er den sum som 

foreslås de utgifter man må påregne ved at alle utvalgsmedlemmene deltar på 

kontrollutvalgskonferansen.  

 

Sekretærfunksjonen 

Representantskapet i ROKUS behandler budsjettet den 23. september 2014. Forslaget her er styrets 

innstilling til representantskapet. 

 

Budsjettet har en total ramme på kr. 2 863 000,-. Kommunenes betaling for tjenesten utgjør samlet 

kr. 2 642 500,-. I budsjettforslaget er betalingen fra kommunene fordelt med 60% etter folketall og 

40% er fordelt likt. 40 %-en blir justert etter medgått tid ved årsslutt. I forslag til revisjon av 

selskapsavtalen som ble vedtatt av representantskapet den 22. april 2014 er det foreslått 40 % på 

folketall og 60 % på medgått tid. Dette er til behandling i eierkommunene. Lørenskogs andel ut i fra 

ovennevnte fordeling utgjør kr. 289 272,-. 

 

Revisjonen 

Representantskapet i Romerike Revisjon behandler budsjettet den 25. september 2014. 

 

I følge eieravtalen skal kommunene innbetale et årlig tilskudd og et ekstra driftstilskudd 

(oppstartstilskudd) de 4 første årene. Det årlige tilskudd består av en fast og en variabel del. Den 

faste del er beregnet ut i fra intervaller knyttet til den enkelte kommunes totale innbyggertall i dag. 
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Det skal gjøres en vurdering av den faste del hvert 4. år basert på endringer i innbyggertallet. Den 

variable del beregnes ut fra folketallet i kommunen. Denne del justeres hvert 4. år der innbyggertallet 

legges til grunn. 

 

Budsjettet har en total ramme på kr. 24 175 436,-. Tilskudd fra kommunene utgjør kr. 22 845 340,-. 

Lørenskogs årlige tilskudd utgjør kr. 2 662 200,- og oppstartstilskuddet kr. 133 000,- i 2015. Samlet 

tilskudd blir kr. 2 795 200,-. 

 

Dersom det skulle bli noen endringer i budsjettene for ROKUS og Romerike Revisjon i forbindelse 

med representantskapsbehandlingen, vil kommunene bli informert om dette. 

 

 

Budsjettramme for kontroll- og tilsynsvirksomheten blir etter dette slik: 

 

 Budsjett 2014 Budsjett 2015 

Kontrollutvalget   

Godtgjørelser kontrollutvalget        100 000        100 000 

Abonnementer            5 000            5 000 

Møteutgifter            6 000            6 000 

Kurs          35 000             35 000    

Pott til uforutsette oppgaver          50 000                   0 

Sum kontrollutvalget        196 000        146 000 

Sekretærfunksjonen        278 000        290 000 

Revisjonen     2 743 000     2 795 000 

Totalt     3 217 000     3 231 000 

 

Forslag til vedtak 
1. Det foreslåtte budsjettet for kontroll- og tilsynsvirksomheten vedtas med en ramme på  

    kr 3 231 000,- og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag for 2015. 

 

2. Forslaget til budsjettramme for kontroll- og tilsynsarbeidet følger formannskapets innstilling til 

    kommunestyret. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 1 til sak 27/2014













Vedlegg 2 til sak 27/2014
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Sak nr. Sak Møtedato 

28/2014 Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring 23.09.14 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
Uavhengighetserklæring 

 

Saksopplysninger 
I følge revisjonsforskriftens § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi 

en skriftlig egenvurdering til kontrollutvalget. 

 

Denne uavhengighetserklæring gjelder oppdragsansvarlig regnskapsrevisor. 

 

Forslag til vedtak 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg til sak 28/2014
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Sak nr. Sak Møtedato 

29/2014 Orientering ved revisjonen 23.09.14 
 

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  
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Sak nr. Sak Møtedato 

30/2014 Saker til oppfølging 23.09.14 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
Saker til oppfølging 

 

Saksopplysninger 
 

Forslag til vedtak 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  
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Lørenskog 2014 1 

SAKER TIL OPPFØLGING/BEHANDLING I KONTROLLUTVALGET I 2014 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

14/2-12 7/12 Spørsmål fra kontrollutvalget 

om interkommunale 

samarbeid – selskapskontroll 

med mer 

Kontrollutvalget ber revisjonen utføre en 

utvidet eierskapskontroll i ROAF IKS, der 

man i tillegg ser på etterlevelse av lov om 

offentlige anskaffelser og regelverket for 

selvkost. 

Kontrollutvalget 

4/3-2014, sak 

3/2014 

Kommunestyret 

30/4-2014, sak 

39/14 



15/5-12 22/12 Orienteringssaker Kontrollutvalget ønsker at det etableres en 

fast rutine hvor det gis tilbakemelding på 

lukking av avvik etter tilsyn fra 

fylkesmannen. 

14/5-13 18/13 Revisjonsbrev nr. 9 – 

årsregnskap 2012 

Kontrollutvalget ber administrasjonen om 

en redegjørelse for status i oppfølgingen av 

punktene i revisjonsbrev nr. 9 i slutten av 

2013. 



04.03.2014 1/2014 Referater Referatet tas til orientering 

04.03.2014 2/2014 Eierskapskontroll Romerike 

krisesenter IKS 

Kontrollutvalget tar rapporten til 

orientering og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar rapporten til orientering 

om ber om at:  

1. Rådmann legger frem en sak som

inneholder en vurdering av et eventuelt 

eierforum i  

    Romerike krisesenter IKS. 

2. Representantskapets medlem følger opp

Særutskrift 

sendt 7/3-2014 

Kommunestyret 

30/4-2014, sak 

40/14 



Vedlegg til sak 30/2014
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Lørenskog 2014              2 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

følgende anbefalinger: 

 

 Det har vært krevende for 

kommunene å forankre egen 

eierstyring inn mot 

representantskapsmøter 

(eierstyringssløyfen) på grunn av 

svikt i rutinene fra selskapets side. 

Representantskapet som eierorgan 

bør forsikre seg om at selskapet 

følger dette opp. 

Representantskapet bør også følge opp at 

selskapets styre sikrer sluttføring av 

selskapets internkontrollsystem. 

Revisjonene understreker at dette er 

forutsetningen for en effektiv drift innenfor 

regler og rammer som gjelder for selskapet. 

04.03.2014 3/2014 Eierskapskontroll ROAF IKS Kontrollutvalget tar rapporten til 

etterretning og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til 

etterretning. 

2. Kommunestyret vil følge opp 

revisjonens anbefaling om at det 

gjennomføres bevisstgjøring av eierrollen 

for representantskapets medlemmer i 

Romerike Avfallsforedling IKS. 

Særutskrift 

sendt 7/3-2014 

Kommunestyret 

30/4-2014, sak 

41/14  

   

04.03.2014 4/2014 Eierskapskontroll Norasonde 

AS 

Kontrollutvalget tar rapporten til 

etterretning og oversender den til 

Særutskrift 

sendt 7/3-2014 

Kommunestyret 

30/4-2014, sak 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til 

orientering.  

2. Kommunestyret vil følge opp 

revisjonens anbefalinger, herunder at 

det 

 gjennomføres bevisstgjøring 

av eierrollen for 

eierrepresentantene i 

NORASONDE AS.  

    utarbeides eierstrategi. 

42/14 

04.03.2014 5/2014 Kontrollutvalgets årsrapport 

2013 

Forslag til årsrapport vedtas som 

kontrollutvalgets årsrapport 2013, med de 

endringer som fremkom i møtet, og 

oversendes kommunestyret med følgende 

innstilling: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets 

årsrapport 2013 til orientering. 

Særutskrift 

sendt 7/3-2014 

Kommunestyret 

30/4-2014, sak 

43/14 

   

04.03.2014 6/2014 Plan for forvaltningsrevisjon Utkast til plan for forvaltningsrevisjon, 

med de endringer som fremkom i møtet, tas 

til orientering. 

     

04.03.2014 7/2014 Oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsprosjektet 

Investeringer 

Rådmannens redegjørelse tas til 

orientering. Utvalget ber om å bli orientert i 

første møte til høsten. 

    

04.03.2014 8/2014 Revisors egenvurdering av 

uavhengighet 

Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

tas til orientering. 

     

04.03.2014 9/2014 Orientering ved revisjonen Saken tas til orientering.      

04.03.2014 10/2014 Saker til oppfølging Saken tas til orientering.      

04.03.2014 11/2014 Eventuelt Utvalget ber om en orientering fra rådmann 

i neste møte. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

06.05.2014 12/2014 Orientering ved 

administrasjonen 

Kontrollutvalget forutsetter at avvikene blir 

lukket innen fristen og vil be om å få kopi 

av Fylkesmannens svar i forhold til lukking 

av avvikene. 

Kopi av 

Fylkesmannens 

brev mottatt 

28/7-2014 

    

06.05.2014 13/2014 Årsregnskap og årsberetning 

2013 

Kontrollutvalgets uttalelse til Lørenskog 

kommunes årsregnskap og årsberetning 

2013 vedtas, og oversendes kommunestyret 

med kopi til formannskapet.  

Særutskrift 

sendt 7/5-2014 

Kommunestyret 

28/5-2014, sak 

44/14 

   

06.05.2014 14/2014 Revisjonsbrev nr. 10 – 

årsregnskap 2013 

Kontrollutvalget vil følge opp de 

påpekninger som er gjort i revisjonsbrev nr. 

10. 

    

06.05.2014 15/2014 Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget oversender plan for 

forvaltningsrevisjon 2014 – 2016 til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

 

1. Kommunestyret vedtar plan for 

forvaltningsrevisjon 2014 – 2016. 

2. Kommunestyret delegerer til 

kontrollutvalget å foreta endringer i planen. 

Særutskrift 

sendt 7/5-2014 

Kommunestyret 

25/6-2014, sak 

66/14  

   

06.05.2014 16/2014 Orientering ved revisjonen Saken tas til orientering      

06.05.2014 17/2014 Saker til oppfølging Saken tas til orienterinig      

06.05.2014 18/2014 Eventuelt (Ingen saker)      

13.06.2014 19/2014 Referater Saken tas til orientering.      

13.06.2014 20/2014 Orienteringer ved 

administrasjonen 

Saken tas til orientering      

13.06.2014 21/2014 Orientering ved revisjonen (Ingen saker)      

13.06.2014 22/2014 Saker til oppfølging Saken tas til orientering      

13.06.2014 23/2014 Eventuelt (Ingen saker)      
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Sak nr. Sak Møtedato 

31/2014 Eventuelt 23.09.14 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 

 

Saksopplysninger 
 

Forslag til vedtak 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  

 


