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Fylkesmannen
i Oslo ogAkershus

Sosial- og familieavdelingen

Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO

Telefon 22 00 35 00

www.fmoa.no
Ullensaker kommune v/barneverntjenesten OrganisasjonsnummerNO974761319
Postboks 470
2051 Jessheim

Deres ref.:
Deres dato:
Vår ref.: 2011/2830-39 S-BFS
Saksbehandler: Berit Roll Elgsaas
Direktetelefon: 22003741
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ULLENS.A‘r<ER KOMMUNE
D0kL:rnents€—.m.er

Dato: 18.11.2014

Tilsyn med Ullensaker kommune - oppsummering og tilbakemelding etter
møte med barneverntjenesten 12.11.2014

Til stede i møtet:
- Fra Ullensaker kommune: kommunaldirektør Mette Gro Iversen, enhetsleder Linda Berg-

Heggelund, avdelingsleder Solfrid Gulli Ingebrigtsen og avdelingsleder Britt Borkenhagen

- Fra Fylkesmannen: seksjonssjef Tove Narud, seniorrådgiver Gro Haugen, seniorrådgiver

Berit Landmark, rådgiver Torill Gundersen og rådgiver Berit Roll Elgsaas

Bakgrunn:
Fylkesmannen skal ifølge lov om barneverntjenester føre tilsyn med barnevernvirksomheten i
den enkelte kommune og lovligheten i hvordan kommunen oppfyller sine plikter etter
barnevernloven, jf. §§ 2-3 fjerde ledd og 2-3b. Hvis det avdekkes brudd på regelverket, kan
Fylkesmannen gi kommunen pålegg om å rette forholdene, jf. kommuneloven kapittel 10 A.
Fylkesmannen kan også ilegge kommunen mulkt ved alvorlige brudd på saksbehandlingsfristene
i barnevernloven § 6-9. Videre er Fylkesmannen klageinstans for barneverntjenestens
vedtak som ikke hører inn under fylkesnemndas myndighetsområde, jf. barnevernloven § 6-5.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus fattet 6.3.2014 vedtak om å ilegge Ullensaker mulkt for
fristbrudd for gjennomføring av undersøkelsessaker og pålegg om å rette lovstridige forhold ved
barneverntj enestens virksomhet.

l dette vedtaket skrev vi blant annet at Fylkesmannen forventer at avvikene fra det
landsomfattende tilsynet i 2011 er lukket senest innen rapportering 30.9.2014. I den sammenheng
forventes en klarforbedring i rapporteringslallene pr 30. 6.2014. Ved rapportering 30.9.2014
forventes at Ullensaker kommune er nært nivået for gjennomsnittet for kommunene i Akershus
når det gjelder fristoversittelserf, ventetid før oppstart undersøkelser og firister i enkelttilfeller. Vi
forutsetter at kommunen deretter arbeider aktivtfor åfå andelenfifistoversittelser ytterligere
ned.

Ved det landsomfattende tilsynet i 201 1 konkluderte Fylkesmannen med følgende to avvik:
1) Ullensaker kommune sikrer ikke at undersøkelser gjennomføres i tråd med krav i lov og

forskrift i alle saker.
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2) Ullensaker kommune sikrer ikke at hjelpetiltak til hjemmeboende barn evalueres i tråd
med lov og forskrift i alle saker.

Etter gjennomgang av rapporteringstallene pr 30.6.2014 (for første halvår 2014) var
Fylkesmannen fremdeles svært bekymret for situasjonen i barnevernet i Ullensaker kommune og
kalte inn til møte 12.11.2014 for åfå en redegjørelse fra kommunen om hva som er gjort etter
vedtaket om mulkt og pålegg og hva som er planene fremover for å rette på forholdene.

Møtet:
Etter åha referert til hjemmelen for tilsyn med kommunene presenterte Fylkesmannen utvalgt
statistikk for å vise hvordan vi oppfatter situasjonen ut fra de siste halvårsrapportene (se
vedlegg). Rapportene viser at det fremdeles er uakseptabelt mange fristbrudd og barn uten
tiltaks- og omsorgsplaner. Ved kvartalsrapporten pr 30.9.2014 er det en bedring når det gjelder
antallet fristbrudd.

Ullensaker redegjorde for hvilke tiltak som er iverksatt og planlagt videre fremover for å rette
forholdene som er avdekket gjennom vårt tilsyn. Særlig oppmerksomhet ble rettet mot det som
har skjedd etter vedtak om mulkt og pålegg som ble fattet i mars 2014.

Tiltakene omfatter fem nye stillinger, intern omorganisering samt utarbeiding og implementering
av nye rutiner (internkontroll). Av særlig betydning er at det er etablert et akutteam for å
forebygge akuttplasseringer og fosterhj emssprekk. Teamet sjekker ut ”akuttmeldinger” og
kommer raskt i gang med undersøkelse i slike saker. Dermed avlaster de resten av
undersøkelsesteamet.

Situasjonen pr dags dato er at alle barn med hjelpetiltak har lovpålagt tiltaksplan, og kun ett av
fosterbarna mangler omsorgsplan (gjelder et barn som fylkesnemnda vedtak om tidligere i denne
måneden). Ellers fremla kommunen oversikt over alle undersøkelsessakene. Denne oversikten
viser at det nå er 65 aktive undersøkelsessaker; av disse er 41 igangsatt. Det er pt. ikke fristbrudd
i noen av disse sakene.

Kommunen formidlet at de opplever å ha fått oversikt og kontroll over barnevernsarbeidet, noe
som også er motiverende for videre innsats. Fremover vil barneverntjenesten rette innsats mot å
lage beredskapsplaner ved sykemeldinger og eventuell opphoping av saker; andre fokusområder
vil være kompetanseheving (Kvello-modellen, Barnesamtalen og fagprogrammet Familia).

Kommunen formidlet videre at neste halvårsrapport (i januar 2015) vil vise at kommunen nå har
iverksatt tiltak som virker - og som vil gjenspeile seg i rapporteringstallene.

VurderingEOg konklusjon:
Selv om det er en positiv utvikling den aller siste tiden, er ikke dette tilstrekkelig for å anse
situasjonen som akseptabel. Fylkesmannen registrerer at kommunen har iverksatt relevante tiltak
i forhold til de avdekte avvikene, men tiltakene er ennå av forholdsvis ny dato - og har følgelig
ikke gitt resultater som viser seg i rapporteringene. Fylkesmannen forventer å se en markant
forbedring av situasjonen ved neste halvårsrapportering; i januar 2015. Kommunens planlagte
arbeid med ålage beredskapsplaner med konsekvensreduserende tiltak mot uønskede hendelser
som for eksempel langvarig/ stort sykefravær og opphoping av saker, vil være nyttige
styringsredskaper for det videre arbeidet med og i barneverntjenesten.
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De avvikene som ble avdekt ved det landsomfattende tilsynet i 2011, er fremdeles ikke
tilstrekkelig rettet. Tilsynet med barneverntjenesten i Ullensaker kommune kan derfor ikke
avsluttes.

Når rapporten for andre halvår 2014 foreligger, vil Fylkesmannen vurdere om og hvordan
Ullensaker kommune skal følges opp videre i denne tilsynssaken.

Med hilsen

Tove Narud
seksjonssjef Berit Roll Elgsaas

rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg
1 Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune - møte 12.1 1.2014

Kopi til: M e
Ullensaker kommune v/kommunaldirektør Mette Gro Iversen Postboks 470 2051 Jessheim

 



















 Fylkesmannen
i Oslo og Akershus

Rapport fra tilsyn med Ullensaker kommunes arbeid med løpende oversikt
over helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter folkehelseloven

Kommunens adresse: Postboks 470, 2050 Jessheim
Tidsrom for tilsynet: 30. juni 2014-2. desember 2014
Kontaktperson i kommunen: Trine Knobel, Samhandlings- og folkehelsekoordinator

Sammendrag
Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomførte 2. og 3. september 2014 tilsyn med Ullensaker
kommune.

Tilsynet var en del av det første landsomfattende tilsynet med kommunenes folkehelsearbeid som
fylkesmennene gjennomfører høsten 2014 etter oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Tema for tilsynet var kommunens arbeid med løpende oversikt over befolkningens helsetilstand og de
positive og negative faktorene som kan påvirke denne.

Målsettingen for tilsynet var å påse at kommuner som ikke hadde satt i gang systematisk, løpende
oversiktsarbeid, kommer i gang med dette.

Fylkesmennene fikk videre i oppdrag å foreta en kartlegging av det løpende oversiktsarbeidet i
kommuner der det ble påvist at arbeidet var kommet i gang, og ut fra denne kartleggingen gi
kommunen en veiledende vurdering av status for arbeidet.

Fylkesmannens konklusjon ved tilsynet:

Det ble ikke påvist avvik ved tilsynet.

Hovedpunkter fra Fylkesmannens samlende vurdering av status for kommunens løpende
oversiktsarbeid

Samlet sett finner Fylkesmannen at kommunen har stor oppmerksomhet rundt tema folkehelse. Det er
etablert strukturer for å ivareta arbeidet med det løpende oversiktsarbeidet og kommunen har kommet
i gang med arbeidet. Vi finner eksempler på dette i dokumenter og intervjuer med de ansatte. Det
mangler imidlertid en tilstrekkelig forankring i den øverste ledelsen i kommunen når det gjelder
løpende oversiktsarbeidet på tidspunktet for tilsynet. Kommunen er imidlertid i en prosess med å
vurdere hvilke tiltak som er nødvendig for å forbedre dette arbeidet.

Dato: 2.desember 2014

Helge Worren i Stein Jøssang
revisjonsleder revisor
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1.Inn1edning
Rapporten er utarbeidet etter tilsyn 30. juni 2014 - 2. desember 2014 med Ullensaker kommune.

'filsynet inngikk i det landsomfattende tilsynet med kommunenes folkehelsearbeid som
fylkesmennene gjennomfører høsten 2014 etter oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Tema for tilsynet var kommunens arbeid med løpende oversikt over befolkningens helsetilstand
og de positive og negative faktorene som kan påvirke denne.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunens oppfyllelse av plikter pålagt i
eller i medhold av §§ 4-9 og §§ 27-30 i lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven).
Fylkesmannens tilsynsansvar og myndighet følger av folkehelseloven § 31, jf. kommuneloven
§ 10A.

Dette første landsomfattende tilsynet med kommunenes folkehelsearbeid har følgende innretning:

1. Lovlighetskontroll
Fylkesmannen undersøker om kommunen har kommet i gang med et løpende
oversiktsarbeid. Der fylkesmannen konkluderer med avvik, følges kommunen opp til
forholdene er rettet.

2. Veiledende vurdering av kommunens løpende oversiktsarbeid:
I kommuner der fylkesmannen konkluderer med at et løpende oversiktsarbeid har kommet
i gang, foretas en kartlegging av dette arbeidet. Fylkesmannen gir kommunen en
tilbakemelding i form av en veiledende vurdering av status. Kommunene står fritt i
forhold til om og i hvilken grad de følger opp denne vurdering.

3.Beskrivelse av kommunen

Ullensaker kommune har 32 438 innbyggere pr. 1. januar 2014 og folketallet er økende, bl.a.
med stor andel av innvandrere og personer med liten utdanning.

Kommunen er organisert med tre ledemivå der folkehelsekoordinator og kommuneoverlegen er i
stab under kommunaldirektør for helse- og sosial. Kommunen fikk ansatt folkehelse
/samhandlingskoordinator fra 2012 med en fordeling 30/70 % på henholdsvis folkehelsearbeid og

-i- .....-marbeidmed-samhandlinglsamhandlingsreformen

Folkehelseplan 2012 -2016 ble vedtatt i kommunestyret 5. desember 2011 og blir en del av
kommuneplanen, som er under revidering. Kommunen har opprettet tverretatlig folkehelseforum
og dette skal bl.a. sette tiltakene i folkehelseplanen ut i livet. Kommunaldirektøren for helse og
sosial er ansvarlig for forumet, mens folkehelsekoordinator er den daglige leder. Forumet
rapporterer til referansegruppen, som trekker de store linjene og rapporterer til rådmann.

Kommunen deltar i partnerskap om folkehelsearbeid med Akershus fylkeskommune og arbeider
interkommunalt i et ”folkehelsenettverk” for Øvre Romerike”. De samme kommunene har også
et interkommunalt samarbeid om miljørettet helsevem. Kommunen har inngått en
partnerskapsavtale med Høyskolen i Oslo og Akershus der forskning på folkehelsearbeid er tema.

Jessheim er valgt ut til å være en av fire sykkelbyer i Akershus. Det er utarbeidet
hovedsykkelplaner for Jessheim og Kløfta, og det samarbeides med Statens vegvesen for å
gjennomføre planene. Dette antas å ha både en miljømessig og helsemessig gevinst. Ullensaker
kommune var en av 16 pilotkommuner for universell utforming i perioden 2005-2008 og var
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ressurskommune for universell utforming fra 2009 - 2013, og dette er nå forankret i
kommuneplanen for Ullensaker 2008-2020.

3.Gj ennomføringen av tilsynet
Varsel om tilsyn ble sendt ut 30. juni 2014.

Formøte: Fylkesmannen inviterte til formøte med kommunen den 5. juni 2014.

Åpningsmøte ble avholdt 2. september 2014.

Intervjuer
10 personer ble intervjuet.

Sluttmøte ble avholdt 3. september 2014.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet, samt oversikt
over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket, er gitt i kapitlet
Dokumentunderlag (kap. 8).

4.Hva tilsynet omfattet
Tilsynet omfattet kommunens arbeid med løpende oversikt over befolkningens helsetilstand og
de positive og negative faktorene som kan påvirke denne (folkehelseloven §§ 5, 30, jf. 27,
forskrift om oversikt over folkehelsen §§ 3 og 4).

Bakgrunn for valget av løpende oversiktsarbeid som tilsynstema
Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer er en nødvendig forutsetning for at
kommunene skal ha et kunnskapsbasert grunnlag for planlegging og tiltak på folkehelseområdet.
Kravet til kommunen om å ha slik oversikt var derfor et naturlig ternavalg for det første
landsomfattende tilsynet med kommunenes folkehelsearbeid.

Kommunene skal både ha løpende oversikt og hvert fjerde år (neste gang innen høsten 2016) ha
utarbeidet et samlet oversiktsdokument som del av grunnlaget for sin planstrategi. Tilsyn med
kommunens folkehelsearbeid skal være tilpasset kommunenes fireårige plansyklus. Siden det
landsomfattende tilsynet skulle foregå høsten 2014, ble det rettet mot kommunenes løpende
oversiktsarbeid.

Lovlighetskontrollen ved tilsynet
Tilsynet hadde som målsetting å påse at kommuner som ikke hadde satt i gang systematisk,
løpende oversiktsarbeid, kom i gang med dette. Å ha kommet i gang innebærer at kommunen
gjennom sin internkontroll har lagt til rette for at det løpende oversiktsarbeidet kan gjennomføres
slik folkehelseloven og forskrift om oversikt over folkehelsen legger opp til, og at det er aktivitet
på området.

Det ble herunder undersøkt
0 om arbeidet hadde en tilstrekkelig forankring i kommunens ledelse
0 om det var avklart hvilke forhold det løpende ville være behov for å innhente oppdaterte

opplysninger om
om det var lagt til rette for å kunne benytte aktuelle sentrale og lokale kunnskapskilder

0 om det var lagt opp til at arbeidet med å innhente, gjennomgå og vurdere opplysningene
hadde en tverrsektoriell innretning
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ø om oppgavefordeling var avklart og gjort kjent for involverte enheter/ sektorer
ø om det var sørget for at medarbeideme hadde tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter til j

å utføre oppgavene sine, herunder om kommunen hadde sørget for å ha nødvendig j
samfunnsmedisinsk kompetanse I

ø om kommunens ledelse fulgte med på at det løpende oversiktsarbeidet var kommeti gang
og at det pågikk aktiviteter på området

Kartlegging og veiledende vurdering av det løpende oversiktsarbeidet
I tillegg til selve lovlighetskontrollen, hadde det landsomfattende tilsynet som målsetting å bidra
til at kommuner som allerede hadde startet opp et løpende oversiktsarbeid, videreutviklet dette.
Med utgangspunkt i de aktuelle lovkravene foretok fylkesmannen i disse kommunene en
kartlegging av kommunens løpende oversiktsarbeid. Kartleggingen dannet grunnlag for en
tilbakemelding til kommunen i form av en veiledende vurdering av status for kommunens
løpende oversiktsarbeid.

Folkehelseloven og forskrift om oversikt om oversikt over folkehelsen overlater i stor utstrekning
til kommunen selv å vurdere, ut fra lokale forhold og prioriteringer, hva som er nødvendig
innhold og omfang av opplysninger og vurderinger i kommunens løpende oversikt.

Aktuelle forhold som inngikk i fylkesmannens kartlegging og vurdering (ikke uttømmende):
ø kommunens tilrettelegging/ styring
ø hvilke forhold kommunen hadde besluttet å følge med på sammenholdt med kommunens

identifiserte folkehelseutfordringer
ø om kommunen hadde tatt stilling til hvilke opplysninger som skulle innhentes fra hvilke

kilder og i hvilken utstrekning opplysningene ble hentet inn p,
ø i hvilket omfang det foregikk faglige vurderinger av innhentede opplysninger
ø i hvilket omfang det forelå skriftlig dokumentasjon av opplysninger og vurderinger i

5.Fylkesmannens konklusjon ved lovlighetskontrollen
Det ble ikke påvist avvik ved tilsynet.

ófFylkesfmanfnenskafrtleggingog~vufrdering~av~s~taftufs~i~kommunensløpendelwa»
oversiktsarbeid `
Folkehelseforumet er som nevnt i kap. 2 et tverretatlig forum som jobber med forankring av
folkehelsearbeidet i kommunen. Forumet skal bidra til å sette strategiene i folkehelseplan uti
livet, synliggjøre det som foregår både av statistikk og tiltak og utarbeider handlingsplan,
kompetanseoversikt m.m. i i i

I tillegg har kommunen opprettet en arbeidsgruppe som består av kommuneoverlege,
folkehelsekoordinator og kommuneplanlegger. Gruppa skal systematisere oversikt over
helsetilstanden, samt den løpende oversikten.

Miljørettet helsevern ivaretas i dag av kommuneoverlegen i et interkommunalt samarbeid på
Øvre Romerike.

Kommunen er i gang med å utarbeide et oversiktsdokument som finnes kun i en foreløpig utgave
og ble fremlagt ved tilsynet. Dokumentet er en forberedelse til det fireårige oversiktsdokumentet
som skal foreligge høsten 2016 som grunnlag for neste planstrategi.
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I ovennevnte arbeidsgruppe samles også den løpende oversikten, og denne er ikke dokumentert
på en slik måte at den er tilgjengelig for andre enn arbeidsgruppen.
Kommunen har identifisert folkehelseutfordringer ved å benytte blant annet den årlige
folkehelseprofilen fra Folkehelseinstituttet (FHI) og data fra Akershus fylkeskommune m.m.
I årsmeldinger fra 2013 er det vist at Ullensaker kommune har utfordringer med KOLS, flere
krefttyper som lungekreft og lymfekrefc, og bruk av legemidler som medisiner mot smerter, angst
og søvnproblemer. Prioriterte satsingsområder har vært tiltak som handler om å være mer fysisk
aktiv, spise sunn mat og ha gode sosiale nettverk og møteplasser.

Kommunen har en folkehelseplan som beskriver hvilke temaer kommunen vil arbeide med.
Folkehelseuka som arrangeres hver høst er et eksempel på gode folkehelsetiltak.

Når det gjelder den løpende oversikten, kunne det kommet tydeligere frem på hvilket grunnlag
og hvilke områder kommunen vil arbeide med i henhold til temaene i forskrift om oversikt over
folkehelsen § 3. Ved intervjuer kom det frem at kildene for informasjonsinnhenting som fremgår
av

0 folkehelseloven § 5 bokstav b, kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenester,
0 og § 5 bokstav c, kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn

ikke ble meldt og vurdert systematisk for alle tjenesteornrådene. Dette bør forankres og styres
bedre av kommunens øverste ledelse.

Kommunen fremstår med god kompetanse innenfor folkehelsearbeidet. Kommunen har
samfunnsmedisinsk kompetanse (kommuneoverlegen er spesialist i samfunnsmedisin) og
folkehelsekoordinator har tatt studiet folkehelse og omsorg i plan som tilsvarer 30 studiepoeng.
Kommunen har også betydelig plankompetanse.

Samlet sett finner Fylkesmannen at kommunen har stor oppmerksomhet rundt folkehelse. Det er
etablert strukturer for å ivareta arbeidet med det løpende oversiktsarbeidet og kommunen har
kommet i gang med arbeidet. Vi finner eksempler på dette i dokumenter og intervjuer med de
ansatte. Det mangler imidlertid en tilstrekkelig forankring i den øverste ledelsen i kommunen når
det gjelder løpende oversiktsarbeidet på tidspunktet for tilsynet Kommunen er imidlertid allerede
i en prosess med å vurdere hvilke tiltak som er nødvendig for å forbedre dette arbeidet.

7.Regelverk
Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
(http://lovdata.no/ dokument/N L/lov/201 1-06-24-29)

Forskrift 28. juni 2012 nr. 692 om oversikt over folkehelsen
(http://1oVdata.no/dokument/ SF/forskrift/2012-06-28-692)
Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommune og fylkeskommune
(http ://1oVdata.no/dokument/N L/lov/1 992-09-25- l 07)
Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
(http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71 )

8.Dokumentunderlag
Tilsendt dokumentasj on i forbindelse med tilsynet:
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Gjeldende kommuneplan- samfunnsdel (2008) og arealdel med bestemmelser/retningslinj er
( 2009)
Folkehelseplan 2012-2016

~Planstrategi for Ullensaker 2012-2016
Planprogrammet vedtatt 10. juni 201 3
Strategidokument friluftsliv 2014-2016
Byplan Jessheim (kommunedelplan), vedtatt juni 2014
Kommunedelplan for Kløfta- vedtatt 2012
Kommunedelplan Gystamarka —sluttbehandling høsten 2014 å
Kommunedelplan Jessheim sørøst- ny høring høsten 2014
Kommunedelplan for Borgen - vedtatt 2011 i
Kommunedleplan for Nordkisa - vedtatt 2010
Kommunedelplan for Klima- og energi- vedtatt 2010
Forslag - mandat for Folkehelsenettverk Øvre Romerike
Referat fra styremøte i Øvre Romerike utvikling (ØRU)
Folkehelseforum mandat ( ikke vedtatt)
Handlingsplan for folkehelse Ullensaker kommune 2014-2015, (ikke vedtatt)
Årsmelding 2013 for Ullensaker kommune
Akershus fylkeskommune - Akershusstatistikk 1/2014
Organisasjonskart

1
i

Dokumentasjon som ble gjennomgått og sett på under tilsynsbesøket
Statistikkgrunnlag

Dokumentasjon innhentet av Fylkesmannen
Folkehelseprofilen 2012-2014 for Ullensaker kommune fra Nasjonal folkehelseinstitutt

9.Deltakere ved tilsynet
I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over
hvilke personer som ble intervjuet.
Navn Funksjon/ stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte
Mette Gm Iversen Kommunaldirektør, Helse og X X X

sosial
Gry Sjødin Neander Kommunaldirektør, Skole og X X

, bamehage

Haakon S.Fjane Rådgiver, Park og idrett x

Linda Müller Avd' 1ede.r’.Fysío- og x
ergoterapitjenesten

Unni-Beñi Kommuneoverlege x x x
Skjerveheim

. Avd. leder, Allergot
Tun Berg ungdomskole X

Enhetsleder,
Bente Joten Skog Rehab/utredning, X X X

forebygging
Kirsten Abfld Jensen Avdelingsleder, Helsestasjon X X X

Kløfta

Elisabet Frøyland Enhetsleder, Plan og næring x x
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Anne Catherine Ekroll Kommuneplanlegger x

Sarnhandlings- og i
Trine Knobel folkehelsekoordinator X X X _
Sylvia Aastad Enhetsleder, Pro. Jesshe1m X X X

Øst

Dorte Brodersen Enhetsleder, Helsevern x x

Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus deltok:
Revisjonsleder: Helge Worren, tidl. stedfortredende fylkeslege, Helseavdelingen
Revisorer:
Jorunn Hunderi, seniorrådgiver/sykepleier, Helseavdelingen
Stein Jøssang, seniorrådgiver/jurist, Helseavdelingen
Marit Lillesveen, Overingeniør, Miljøvernavdelingen
Observatører:
Heidi Fugli, seniorrådgiver/sykepleier, Helseavdelingen
Tone Løken, seniorrâdgiver/ sykepleier, Helseavdelingen
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Ullensaker Kommune
Postboks 470
2051 JESSHEIM

 

Att. Kommunale Eiendommer  
Vår ref: (Oppgis ved svar) Deres ref: Dato

2014/722~2/CHRIS 08.01.2015

TILSYNSRAPPORT - A - 0235/183/77 - MOGREINA SKOLE

Øvre Romerike brann og redning IKS gjennomførte branntilsyn den 12.12.2014 i ovennevnte
objekt. Tilsynsrapport er utarbeidet og følger som vedlegg.

Tidsfrist for tilbakemelding: 09.02.2015.
Tilbakemelding sendes:

Øvre Romerike brann og redning IKS
Industrivegen 28
2069JESSHEIM

I samsvar med forvaltningslovens § 16, varsles De om at følgende reaksjonsformer
vurderes dersom det ikke er mottatt en bindende fremdriftsplan innen fristens utløp:

° Vedtak om pålegg om retting innen en fastsatt frist, jf. brann- og
eksplosjonsvernloven § 37 første ledd.

Med hilsen

/
Christian Sløtte
Branninspektør
Direkte telefonnr: 48169423

 

Kopi: Brannvernleder Mogreina Skole

Post/ besøksadresse Fakturaadresse Telefon Org nr. NO 987 61 5516 MVA
mdustr,-Vegan 23 Postboks 74 Sentralbord: 478 84 300 Bankkonto: 8601. 41. 92672
2069 Jessheim 2051 Jesshetm
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Tilsynsrapport

Objektetsnaivn; : MogreinaSkole fiérds nr.: å l 0183 [Bruks nr.: 77
Adresser ' i i V ” å

Tilsynetfbleutførtáfi. 12.12.2014 Objpekttype:p il j
Forrige tilsyn ble utført: 25.09.2012 Risikoklasse: i
Virksomhetibygget: Barneskole Brannklasse:

_0bjektets representant: , Hege Fredriksen Dispensasjoner: å

Tilsynet ble foretatt i medhold av;
- Lov av 14.juni 2002 nr 20 (brann-ogeksplosjonsvernloven)§ 13 annetledd.
~Forskriftav 26. juni 2002 nr 847 (forebyggendeforskriften)§ 6-2.
Sikkerhetsnivåeti objekteterVurderti forholdtil kravenei ForebyggendeforskriftenogHMS-
lovgivningen.

Innledning
Hensiktenmedtilsynetvar å vurdereom eier/virksomhet/brukerved objektetarbeider
systematiskmedbrannsikkerheten.
Frabrannvesenetssideble detlagtvektpå å foretaenhelhetligvurderingav alleforhold somkan
påvirkesannsynlighetenfor atbrannbryterut, og konsekvenserav utbruttbrann.Et slikt tilsyner
ikke entilstandsrapportfor objektet.

Tilsynetomfattetblantannetundersøkelseav:
- at brannobjektet erbygget,utstyrtogvedlikeholdti samsvarmedgjeldendeloverog

forskrifterom forebyggelseavbrann
- at brannobj ekteter tilgjengeligogtilrettelagtfor rednings-og slokkeinnsats
° at virksomhetensinternkontroller hensiktsmessigfor å nåmål på sikkerhetsområdet
° at spesifiserteaktiviteterblir etterlevdslik sombeskrevet

Omfang
Tilsynetble innledetmedgjennomgangav tidligeretilsynsrapporter,internkontrollrutiner,
branntekniskdokumentasjonogtegninger.
Deretterble detforetatten stikkprøvekontrollpå objektet,samtintervjufor å verifisereat krav er
oppfylt. _

Definisjoner:
A VVIK: Overtredelseav kravfastsatt i eller i medholdav helse-,miljø- og

sikkerhetslovgívningen.
ANMERKNING: Forholdsomtilsynsmyndighetenemenerdeter riktig å påpekefor å ivareta

helse,miljø ogsikkerhet,ogsomikkeomfattesav definisjonenfor avvik.
KOMMENTARER: Utjfi/llendebeskrivelseav avvik/funn sombeskriverdefaktiskeforhold

vedobjektet.
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Avvik

Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:

Avvik 1

Personantall
Avvik fra:
Forebyggendeforskrifien § 2 - 3
Kommentarer:
Det mangler dokumentasjon for maks antall personer som kan oppholde seg i forsamlingslokale.
Det bør også henges opp et opplag som beskriver maksantallet.

Avvik 2

Branntegninger
Avvik fra:
Forebyggendeforskriften § 3 - 1
Kommentarer:
Brannteningene må revideres. Den nye delen mangler branntegninger.

Oppsummering/ avsluttende møte
Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjenomgått.
Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og
anmerkninger som er angitt i rapporten.

Tilbakemelding
Under henvisning til Forebyggendeforskriften § 6-2 første ledd, ber brannvesenet om en skriftlig
tilbakemelding med fiemdriflsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.

Eksempel på et oppsett som kan brukes:
FREMDRIFTSPLAN

Avviket: ` i åV Hvem (skal utføre dette)? Hva (har vi tenkt å i Når (forventes dette ferdig)? -p
w f ^ .r få igjøre)? (i i
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Sak nr. Sak Møtedato 

2/2015 Prosjektregnskap ombygging NAV 27.01.15 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
1. Sluttrapport 

2. Revisors rapport 

3. Revisors uttalelse 

4. Kommunestyrets sak 12/42 

 

Saksopplysninger 
I følge økonomireglementet skal det utarbeides sluttregnskap for prosjekter med en verdi over 3 mill 

kr. Sluttregnskapet oversendes revisjonen for gjennomgang. Det skal legges frem for kommunestyret 

senest innen ett år etter at overtakelsesforretning har funnet sted. Kommunen har utarbeidet 

prosedyre for sluttrapport for investeringsprosjekter. 

 

Kontrollutvalget har i sak 55/11 vedtatt at revisjonshandlingene skal være knyttet opp mot følgende 

forhold: 

- Bevilgninger 

- Sum kostnader 

- Finansiering 

- Avviksforklaring 

 

Revisjonen mottok sluttrapporten fra kommunen den 12. mars 2014. 

 

Totalt bevilgede midler utgjør kr 6 450 000,-. Totalkostnaden er på kr 6 814 315,- inkl. mva, det vil 

si et merforbruk på kr 364 315,-. Årsaken til merforbruket er forklart i sluttrapporten. 

 

Revisjonen har påpekt følgende forhold: 

- Tidspunkt for fremleggelsen av prosjektregnskapet er ikke i henhold til økonomireglementet. 

- Revisjonen har ikke mottatt kostnadskalkyle som underbygger investeringsrammen. 

 

Det er ikke funnet vesentlige feil eller avvik med unntak av det som er anmerket ovenfor. 

 

Når der gjelder kostnadskalkyle er det i sluttrapporten vist til saksnr. 2011/1834-12. Denne saken ble 

behandlet i kommunestyret den 7. mai 2012 som kommunestyrets sak 12/42. I følge saksfremlegget 

er kostnadene beregnet. Revisjonen har i sin rapport oppgitt at man har etterspurt kostnadskalkyle og 

fått opplyst at det ikke foreligger. 

 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret at sluttregnskap for prosjekt 8006 NAV – ombygging 

godkjennes. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
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Kontrollutvalgets vedtak 

 

Utskrift  



Vedlegg 1 til sak 2/2015













PROSJEKTREGNSKAP 

PROSJEKT 8006 NAV OMBYGGING 

Vedlegg 2 til sak 2/2015



ROMERIKE REVISJON IKS 

INNHOLD 

1 Innledning 1 

2 Beskrivelse av utførte revisjonshandlinger 2 

3 Sammendrag av resultatet av kontrollhandlingene 3 

3.1 Bevilgninger 3 

3.2 Sum kostnader 3 

3.3 Finansiering 3 

3.4 Avviksforklaring 3 

4 Konklusjon 4 

 

 



ROMERIKE REVISJON IKS 

PROSJEKT 8006  Side 1 

1 INNLEDNING  

Kommunestyret har vedtatt at det skal utarbeides sluttregnskap for prosjekter med en verdi over 3 

mill. kroner. 

 

Punkt 7.8.6 i økonomireglementet omhandler sluttregnskap og lyder som følger:  

”For prosjekter med en verdi over 3 mill kr skal det utarbeides sluttregnskap som legges frem for 

herredsstyret til behandling senest innen ett år etter at overtakelsesforretning har funnet sted. 

 

Det skal redegjøres for avvik mellom vedtatt budsjettramme og avsluttet regnskap i 

saksutredningen.  

 

Det er byggherren/eier av investeringen som har ansvaret for at sluttregnskap utarbeides. 

Utarbeidet sluttregnskap oversendes revisjonen for gjennomgang før regnskapet fremlegges for 

HET. Etter behandling i HET oversendes saken til Herredsstyret for behandling.  

 

Sluttregnskapet skal inneholde forslag til vedtak mht. å dekke inn overskridelse eller å disponere 

eventuell besparelse." 

 

Som det fremgår av økonomireglementet skal sluttregnskap oversendes revisjon for gjennomgang 

før regnskapet fremlegges for HET. Reglementet sier ikke noe om hvilke kontroller kommunestyret 

ønsker at revisjonen skal utføre. Kontrollutvalget har i sak 55/11 listet opp handlinger som 

revisjonen skal knytte kontroll av prosjektregnskaper til.  

 



ROMERIKE REVISJON IKS 

PROSJEKT 8006  Side 2 

2 BESKRIVELSE AV UTFØRTE REVISJONSHANDLINGER 

Revisjonen mottok 12.03.2014 sluttrapport fra Ullensaker kommune vedrørende prosjekt 8006 NAV 

ombygging. Revisjonen har opplyst administrasjonen om at mottatt sluttregnskap blir revidert etter 

at revisjon av årsregnskapet for 2013 er ferdig. 

 

Foreløpig revisjonsrapport ble sendt til rådmannen 27.06.2014 med svarfrist 01.08.2014 om fakta 

feil i rapporten. I e-post datert 11.12.2014 har administrasjonen gitt tilbakemelding på forhold 

revisjonen har omtalt i den foreløpige rapporten. 

 

Med henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 55/11 er revisjonshandlingene knyttet opp mot 

følgende forhold: 

 

 Bevilgninger 

 Sum kostnader 

 Finansiering 

 Avviksforklaringer 

 



ROMERIKE REVISJON IKS 

PROSJEKT 8006  Side 3 

3 SAMMENDRAG AV RESULTATET AV KONTROLLHANDLINGENE 

Revisjonen har følgende kommentarer til revisjonshandlingene: 

3.1 Bevilgninger 

Sluttrapporten viser at det totalt er bevilget kr 6 450 000,- inkl. mva til prosjektet.  

 

Opprinnelig bevilgning til prosjektet utgjør kr 6 350 000,- inkl. mva. Midlene ble bevilget av 

kommunestyret i sak 42/12. I sak 66/13 i HTIK ble det omdisponert kr 100 000,- til prosjektet for 

finansiering av kostnadene i 2013. 

 

3.2 Sum kostnader 

I følge mottatt sluttrapport er prosjektets totale kostnad kr 6 814 315,- inkl. mva. Dette stemmer med 

utskrifter fra kommunens regnskap. 

 

Revisjonsmessig gjennomgang av bokførte kostnader avdekket at følgende kjøp ikke er merket med 

prosjektet: 

 Faktura fra EVRY AS på kr 30 312,50. Denne fakturaen er ikke adressert til NAV Ullensaker,  

men adressert til Nav Økonomitjenester på Leikanger. 

 

 Faktura fra Mouversi AS på kr 20 000,-. Fakturaen gjelder gjennomføring av to  

medarbeidersamlinger.  

 

I foreløpig revisjonsrapport ble det reist spørsmål til administrasjonen om ovennevnte utgifter gjelder 

prosjektet NAV ombygging. I tilbakemelding mottatt 11.12.2014 bekreftes det at utgiftene gjelder 

prosjektet. 

 

3.3 Finansiering 

Finansieringen av utgifter i 2012 og 2013 er ikke fordelt på det enkelte investeringsprosjekt. Med 

unntak av øremerkede midler, er alle midler i investeringsregnskapet frie midler til felles finansiering 

av investeringsregnskapet.  

 

3.4 Avviksforklaring 

Prosjektet er avsluttet med et merforbruk på kr 364 315,-. Årsaken til merforbruket er forklart i 

sluttrapporten til prosjektet.  

 

Revisjonen har etterspurt kostnadskalkyle for prosjektet og fått opplyst fra eiendomssjefen at det 

ikke foreligger kostnadskalkyle for prosjektet. 



ROMERIKE REVISJON IKS 

PROSJEKT 8006  Side 4 

4 KONKLUSJON 

 Prosjektregnskapet er avsluttet med et merforbruk på kr 364 315,-.  

 

 Revisjonen har ikke mottatt kostnadskalkyle som underbygger investeringsrammen.  

 

 Som nevnt innledningsvis fremgår det av punkt 7.8.6 i kommunens økonomireglement at ”for  

prosjekter med en verdi over 3 mill kr skal det utarbeides sluttregnskap som legges frem for 

herredsstyret til behandling senest innen ett år etter at overtakelsesforretning har funnet 

sted.” Økonomireglementets frist for utarbeidelse av sluttregnskap og sak til kommunestyret 

er ikke overholdt da lokaler på NAV ble tatt i bruk 17.09.2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 3 til sak 2/2015





Vedlegg 4 til sak 2/2015
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Sak nr. Sak Møtedato 

3/2015 Prosjektregnskap ventilasjonsanlegg Jessheimhallen 27.01.15 
 

Saksbehandler 

Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 

1. Sluttrapport 

2. Revisors rapport 

3. Revisors uttalelse 

 

Saksopplysninger 
I følge økonomireglementet skal det utarbeides sluttregnskap for prosjekter med en verdi over 3 mill 

kr. Sluttregnskapet oversendes revisjonen for gjennomgang. Det skal legges frem for kommunestyret 

senest innen ett år etter at overtakelsesforretning har funnet sted. Kommunen har utarbeidet 

prosedyre for sluttrapport for investeringsprosjekter. 

 

Kontrollutvalget har i sak 55/11 vedtatt at revisjonshandlingene skal være knyttet opp mot følgende 

forhold: 

- Bevilgninger 

- Sum kostnader 

- Finansiering 

- Avviksforklaring 

 

Revisjonen mottok sluttrapporten fra kommunen den 20. mars 2014. 

 

Totalt bevilgede midler utgjør kr 2 850 000,-. Totalkostnaden er på kr 3 123 148,- inkl. mva, det vil 

si et merforbruk på kr 273 148,-. Årsaken til merforbruket er forklart i sluttrapporten. 

 

Revisjonen har påpekt følgende forhold: 

- Tidspunkt for fremleggelsen av prosjektregnskapet er ikke i henhold til økonomireglementet. 

- Det foreligger ingen kostnadskalkyle som underbygger investeringsrammen. 

 

Det er ikke funnet vesentlige feil eller avvik med unntak av det som er anmerket ovenfor. 

 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret at sluttregnskap for prosjekt 63032105 Nytt 

ventilasjonsanlegg, Jessheimhallen godkjennes. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Utskrift  

 

 



Vedlegg 1 til sak 3/2015













PROSJEKTREGNSKAP 

PROSJEKT 63032105  

NYTT VENTILASJONSANLEGG, JESSHEIMHALLEN 

Vedlegg 2 til sak 3/2015



ROMERIKE REVISJON IKS 

INNHOLD 

1 Innledning 1 

2 Beskrivelse av utførte revisjonshandlinger 2 

3 Sammendrag av resultatet av kontrollhandlingene 3 

3.1 Bevilgninger 3 

3.2 Sum kostnader 3 

3.3 Finansiering 3 

3.4 Avviksforklaring 3 

4 Konklusjon 4 

 

 



ROMERIKE REVISJON IKS 

PROSJEKT 63032105  Side 1 

1 INNLEDNING  

Kommunestyret har vedtatt at det skal utarbeides sluttregnskap for prosjekter med en verdi over 3 

mill. kroner. 

 

Punkt 7.8.6 i økonomireglementet omhandler sluttregnskap og lyder som følger:  

”For prosjekter med en verdi over 3 mill kr skal det utarbeides sluttregnskap som legges frem for 

herredsstyret til behandling senest innen ett år etter at overtakelsesforretning har funnet sted. 

 

Det skal redegjøres for avvik mellom vedtatt budsjettramme og avsluttet regnskap i 

saksutredningen.  

 

Det er byggherren/eier av investeringen som har ansvaret for at sluttregnskap utarbeides. 

Utarbeidet sluttregnskap oversendes revisjonen for gjennomgang før regnskapet fremlegges for 

HET. Etter behandling i HET oversendes saken til Herredsstyret for behandling.  

 

Sluttregnskapet skal inneholde forslag til vedtak mht. å dekke inn overskridelse eller å disponere 

eventuell besparelse." 

 

Som det fremgår av økonomireglementet skal sluttregnskap oversendes revisjon for gjennomgang 

før regnskapet fremlegges for HET. Reglementet sier ikke noe om hvilke kontroller kommunestyret 

ønsker at revisjonen skal utføre. Kontrollutvalget har i sak 55/11 listet opp handlinger som 

revisjonen skal knytte kontroll av prosjektregnskaper til.  

 



ROMERIKE REVISJON IKS 

PROSJEKT 63032105  Side 2 

2 BESKRIVELSE AV UTFØRTE REVISJONSHANDLINGER 

Revisjonen mottok 20.03.2014 sluttrapport fra Ullensaker kommune vedrørende prosjekt 63032105 

Nytt ventilasjonsanlegg, Jessheimhallen. Revisjonen har opplyst administrasjonen om at mottatt 

sluttregnskap blir revidert etter at revisjon av årsregnskapet for 2013 er ferdig. 

 

Foreløpig revisjonsrapport ble sendt til rådmannen 24.06.2014 med svarfrist 01.08.2014 om fakta 

feil i rapporten. I e-post datert 11.12.2014 skriver administrasjonen at de har ingen kommentarer til 

rapporten. 

 

Med henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 55/11 er revisjonshandlingene knyttet opp mot 

følgende forhold: 

 

 Bevilgninger 

 Sum kostnader 

 Finansiering 

 Avviksforklaringer 

 



ROMERIKE REVISJON IKS 

PROSJEKT 63032105  Side 3 

3 SAMMENDRAG AV RESULTATET AV KONTROLLHANDLINGENE 

Revisjonen har følgende kommentarer til revisjonshandlingene: 

3.1 Bevilgninger 

Sluttrapporten viser at det totalt er bevilget kr 2 850 000,- inkl. mva til prosjektet.  

 

Opprinnelig bevilgning til prosjektet utgjør kr 2 000 000,-. Midlene ble bevilget av kommunestyret i 

sak 19/12. I sak 119/12 bevilget kommunestyret kr 850 000,- som tilleggsbevilgning til prosjektet. 

 

3.2 Sum kostnader 

I følge mottatt sluttrapport er prosjektets totale kostnad kr 3 123 148,- inkl. mva.  

Dette stemmer med utskrifter fra kommunens regnskap. Revisjonsmessig gjennomgang av bokførte 

kostnader avdekket ingen feil.  

 

3.3 Finansiering 

Finansieringen av utgifter i 2012 er ikke fordelt på det enkelte investeringsprosjekt. Med unntak av 

øremerkede midler, er alle midler i investeringsregnskapet frie midler til felles finansiering av 

investeringsregnskapet.  

 

3.4 Avviksforklaring 

Prosjektet er avsluttet med et merforbruk på kr 273 148,-. Årsaken til merforbruket er forklart i 

sluttrapporten til prosjektet.  

 

Revisjonen har etterspurt kostnadskalkyle for prosjektet og fått opplyst fra eiendomssjefen at det 

ikke foreligger kostnadskalkyle for prosjektet. 

 



ROMERIKE REVISJON IKS 

PROSJEKT 63032105  Side 4 

4 KONKLUSJON 

 Prosjektregnskapet er avsluttet med et merforbruk på kr 273 148,-.  

 

 Det foreligger ingen kostnadskalkyle som underbygger investeringsrammen.  

 

 Som nevnt innledningsvis fremgår det av punkt 7.8.6 i kommunens økonomireglement at ”for      

prosjekter med en verdi over 3 mill kr skal det utarbeides sluttregnskap som legges frem for 

herredsstyret til behandling senest innen ett år etter at overtakelsesforretning har funnet 

sted”. Økonomireglementets frist for utarbeidelse av sluttregnskap og sak til kommunestyret 

er ikke overholdt da siste faktura tilknyttet prosjektet er datert 03.12.2012. 

 



Vedlegg 3 til sak 3/2015
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Sak nr. Sak Møtedato 

4/2015 Prosjektregnskap Bakke skole, K-bygget og veianlegg 

og parkeringsplass 

27.01.15 

 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
1. Sluttrapport 

2. Revisors rapport 

3. Revisors uttalelse 

 

Saksopplysninger 
I følge økonomireglementet skal det utarbeides sluttregnskap for prosjekter med en verdi over 3 mill 

kr. Sluttregnskapet oversendes revisjonen for gjennomgang. Det skal legges frem for kommunestyret 

senest innen ett år etter at overtakelsesforretning har funnet sted. Kommunen har utarbeidet 

prosedyre for sluttrapport for investeringsprosjekter. 

 

Kontrollutvalget har i sak 55/11 vedtatt at revisjonshandlingene skal være knyttet opp mot følgende 

forhold: 

- Bevilgninger 

- Sum kostnader 

- Finansiering 

- Avviksforklaring 

 

Revisjonen mottok sluttrapporten fra kommunen den 16. januar 2014. 

 

Totalt bevilgede midler utgjør kr 130 075 000,-. Totalkostnaden er på kr 129 275 355,- inkl. mva, 

det vil si et mindreforbruk på kr 799 645,-. Årsaken til mindreforbruket er forklart i sluttrapporten. 

 

Revisjonen har påpekt følgende forhold: 

- Tidspunkt for fremleggelsen av prosjektregnskapet er ikke i henhold til økonomireglementet. 

- Det foreligger ingen analyse eller utredning av avvik mellom kostnadskalkyle/detaljert budsjett og  

  regnskap. 

 

Det er ikke funnet vesentlige feil eller avvik med unntak av det som er anmerket ovenfor. 

 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret at sluttregnskap for prosjekt 47444001 Bakke skole, 

prosjekt 47924001 K-bygget og prosjekt 47442104 veganlegg og parkeringsplass godkjennes. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Utskrift  



Vedlegg 1 til sak 4/2015

















PROSJEKTREGNSKAP 
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47924001 K-BYGGET 

47442104 VEGANLEGG OG PARKERINGSPLASS 

Vedlegg 2 til sak 4/2015
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ROMERIKE REVISJON IKS 

47444001-47924001-47442104  Side 1 

1 INNLEDNING  

Kommunestyret har vedtatt at det skal utarbeides sluttregnskap for prosjekter med en verdi over 3 

mill. kroner. 

 

Punkt 7.8.6 i økonomireglementet omhandler sluttregnskap og lyder som følger:  

”For prosjekter med en verdi over 3 mill. kr skal det utarbeides sluttregnskap som legges frem for 

herredsstyret til behandling senest innen ett år etter at overtakelsesforretning har funnet sted. 

 

Det skal redegjøres for avvik mellom vedtatt budsjettramme og avsluttet regnskap i 

saksutredningen.  

 

Det er byggherren/eier av investeringen som har ansvaret for at sluttregnskap utarbeides. 

Utarbeidet sluttregnskap oversendes revisjonen for gjennomgang før regnskapet fremlegges for 

HET. Etter behandling i HET oversendes saken til Herredsstyret for behandling.  

 

Sluttregnskapet skal inneholde forslag til vedtak mht. å dekke inn overskridelse eller å disponere 

eventuell besparelse." 

 

Som det fremgår av økonomireglementet skal sluttregnskap oversendes revisjon for gjennomgang 

før regnskapet fremlegges for HET. Reglementet sier ikke noe om hvilke kontroller kommunestyret 

ønsker at revisjonen skal utføre. Kontrollutvalget har i sak 55/11 listet opp handlinger som 

revisjonen skal knytte kontroll av prosjektregnskaper til.  

 



ROMERIKE REVISJON IKS 

47444001-47924001-47442104  Side 2 

2 BESKRIVELSE AV UTFØRTE REVISJONSHANDLINGER 

Revisjonen mottok 16.01.14 sluttregnskap fra Ullensaker kommune vedrørende prosjekt 4744401 

Bakke skole, 47924001 K-bygget og 47442104 Veganlegg og parkeringsplass. Ferdigattest etter 

plan- og bygningslovens § 21-10 er datert 18.01.13. Revisjonen har opplyst administrasjonen om at 

mottatt sluttregnskap i årsoppgjørsperiode blir revidert etter at revisjon av årsregnskapet for 2013 er 

ferdig.  

 

Revisjonen har sendt henvendelser pr e-post til administrasjonen med spørsmål til sluttregnskapet 

den 08.05.14. Svar på den siste henvendelsen ble mottatt samme dag.  

 

Med henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 55/11 er revisjonshandlingene knyttet opp mot 

følgende forhold: 

 

 Bevilgninger 

 Sum kostnader 

 Finansiering 

 Avviksforklaringer 

 



ROMERIKE REVISJON IKS 

47444001-47924001-47442104  Side 3 

3 SAMMENDRAG AV RESULTATET AV KONTROLLHANDLINGENE 

Revisjonen har følgende kommentarer til revisjonshandlingene: 

3.1 Bevilgninger 

Sluttregnskapet viser at det er totalt bevilget 130,075 mill. kroner til prosjektene. Hvor opprinnelig 

bevilgning utgjør 90,5 mill. kroner og 39,575 mill. kroner er tilleggsbevilgninger.  

 

I budsjettvedtak for 2009 sak 91/08 bevilget kommunestyret 1 mill. kroner til forberedelsesarbeider 

forbudet med utvidelse og ombygging av Bakke skole til en 3 – parallell skole, rehabilitering av K-

bygget samt opparbeidelse av veganlegg og parkeringsplasser.  

 

I budsjettvedtak for 2010 – 2012 bevilges det til sammen 60 mill. kroner til Bakke skole, 22. mill. 

kroner til K-bygget og 7,5 mill. kroner til Veganlegg og parkeringsplasser. Etter at anbud ble 

innhentet ble det behov for en tilleggsfinansiering på 33,5 mill. kroner for å sluttfinansiere prosjektet 

det henvendes i den forbindelse til KST sak 96/10. 

 

I Økonomisk rapportering pr 3. kvartal 2011 sak 138/11 bevilges ytterligere 4,2 mill. kroner til Bakke 

skole grunnet at sikkerhetsmarginen var satt for lavt.  

 

For oppgradering av svømmebassenget i K-bygget til dagens krav og med utvidet kapasitet vedtas 

en tilleggsbevilgning i KST 46/12 på 1,875 mill. kroner.  

 

3.2 Sum kostnader 

I følge kommunens sluttregnskap er prosjektenes totale kostnad kr 129 275 355,- inkl. mva.  

Dette stemmer med utskrifter fra kommunens regnskap. Kostnadene er fordelt på prosjektene som 

følger: 

 

Regnskap Prosjekt utgifter 

47924001 K-bygget Rehabilitering   22 873 789,87  

47444001 Bakke skole utbygging   98 651 283,91  

47442104 Veganlegg og parkering     7 750 281,53  

Sum prosjektutgifter 129 275 355,31  

 

Revisjonsmessig gjennomgang av bokførte kostnader avdekket at følgende kjøp (bilag) ikke er 

merket med prosjektnummer eller prosjektnavn: 

  

 Bilag 51201456/1120178 Hafslund nett AS på kr 107 941,- 

 

Det er reist spørsmål til administrasjonen om ovennevnte utgift gjelder dette prosjektet. I 

tilbakemelding mottatt 11.12.14 bekreftes det at utgiften gjelder prosjektet. 



ROMERIKE REVISJON IKS 

47444001-47924001-47442104  Side 4 

3.3 Finansiering 

Prosjektene er finansiert med lån. Finansieringen av utgifter i 2012 og 2013 er ikke fordelt på det 

enkelte prosjekt.  

 

Kommunal og regionaldepartementet har i 2011 gitt ut en veileder som omhandler budsjettering og 

avslutning av investeringsregnskapet. En av forutsetningene som veilederen bygger på, er 

prinsippet om generell finansiering av investeringer uten krav om detaljfinansiering. Med unntak av 

øremerkede midler, er alle midler i investeringsregnskapet frie midler til felles finansiering av 

investeringsregnskapet. Øremerkede midler er midler som er reservert til særskilte formål i henhold 

til lov, forskrift eller avtale med giver. 

Det er ikke gitt regler med krav om at finansiering skal fordeles på det enkelte investeringsprosjekt 

eller den enkelte investeringsramme. Det er tilstrekkelig at de ulike investeringene samlet sett har 

den nødvendige finansiering.  

 

3.4 Avviksforklaring 

Prosjektregnskapene er avsluttet med et mindreforbruk i forhold til total bevilgning på kr 799 645,-. 

Årsaken til mindreforbruket er forklart i prosjektregnskapet.  

 

Det foreligger ingen analyse eller utredning av avvik mellom kostnadskalkyle/detaljert budsjett og 

regnskap. 

 



ROMERIKE REVISJON IKS 

47444001-47924001-47442104  Side 5 

4 KONKLUSJON 

 Sluttregnskapet viser at det er totalt bevilget 130,075 mill. kroner til prosjektene. Hvor 
opprinnelig bevilgning utgjør 90,5 mill. kroner og 39,575 mill. kroner i 
tilleggsbevilgninger.  

 

 Det foreligger ingen analyse eller utredning av avvik mellom kostnadskalkyle/detaljert 

budsjett og regnskap. 

 

 Som nevnt innledningsvis fremgår det av punkt 7.8.6 i kommunens økonomireglement 

at ”for prosjekter med en verdi over 3 mill. kr skal det utarbeides sluttregnskap som 

legges frem for herredsstyret til behandling senest innen ett år etter at 

overtakelsesforretning har funnet sted.” Økonomireglementets frist for utarbeidelse av 

sluttregnskap og sak til kommunestyret er ikke overholdt da midlertidig brukstillatelse er 

gitt 25.5.2012. 

 



Vedlegg 3 til sak 4/2015
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Sak nr. Sak Møtedato 

5/2015 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 27.01.15 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 

Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2014 

 

Saksopplysninger 

I følge kommunelovens § 77 nr 6 skal kontrollutvalget rapportere resultatet av sitt arbeid til 

kommunestyret. Noen saker oversendes kommunestyret gjennom året. Kontrollutvalgets årsrapport 

er en samlet fremstilling av utvalgets virksomhet i det foregående året. 

 

Forslag til vedtak 

Forslag til årsrapport vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2014 og oversendes 

kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Utskrift  
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1. Innledning 
Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. 
Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll på vegne av 
kommunestyret, og skal utøve sitt arbeid iht. kommuneloven og forskrift om 

kontrollutvalg. Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til 
kommunestyret.  

 
Noen saker som f.eks. forvaltningsrevisjonsrapporter og rapporter etter 
selskapskontroller oversendes kommunestyret gjennom året etter hvert som de 

foreligger. Årsrapporten skal gi en samlet oversikt over kontrollutvalgets 
virksomhet i 2014. 

2. Kontrollutvalgets virksomhet 

2.1 Medlemmer 
Kontrollutvalget i Ullensaker består av 5 medlemmer. Følgende medlemmer og 

varamedlemmer er valgt: 
 

Medlemmer Parti Varamedlemmer  Parti 

Tron Erik Hovind, leder 

Emse Lote, nestleder 

SP 

A 

1. Kjell Bjerke 

2. Elisabeth Berg Hansen 
3. Terje Enger 
4. Mona M. Mathisen 

A 

SP 
SV 
A 

Dag Bakke 
Knut T. Fjell 

Halldis Helleberg 

FRP 
FRP 

H 

1. Sverre Kragset 
2. Maija Lisa Rønning 

3. Arnt-Finn Børve 

KRF 
FRP 

H 

2.2 Møter og saker 
I 2014 har kontrollutvalget avholdt 6 møter og behandlet 47 saker. Hvilke saker 
som er behandlet fremgår av vedlegg 1 til årsrapporten. 

 
Kontrollutvalget er beskrevet på kommunens hjemmeside. Her er det en link til 

sekretariatets hjemmeside hvor møteinnkallinger, protokoller og rapporter blir 
lagt ut (www.rokus.no). 
 

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører. 

3. Kontrollutvalgets oppgaver 

3.1 Tilsyn og kontroll 
I forskrift om kontrollutvalg § 4 heter det:  
 

”Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den kommunale eller 
fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, 
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herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig 

revisjonsordning.  
Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av 

kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer.” 
 
Kontrollutvalget fører tilsyn både med kommunens virksomhet og kommunens 

interesser i selskaper m.m. 
 

3.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen 
Rådmann blir innkalt for å orientere eller for en samtale om saker. I mai hadde 
utvalget en samtale med rådmann og økonomisjef om fremdrift i forhold til 

avleggelse av prosjektregnskap. I ettertid har det blitt utarbeidet prosedyre for 
sluttrapport for investeringsprosjekter. 

 
I samme møte fikk utvalget en orientering om status for en tidligere 
kontrollutvalgssak. På bakgrunn av en konkret sak hadde utvalget anmodet om 

at det ble inntatt krav til møtebok og saksbehandling av saker som ikke står 
oppført på innkallingen i reglementene til styrer, råd og utvalg. Dette var politisk 

vurdert og man hadde funnet å ikke imøtekomme anmodningen. 
 
Kontrollutvalget mottar alle tilsynsrapporter fra kommunen. 

3.1.2 Forsvarlig revisjonsordning 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, jfr. 

kontrollutvalgsforskriftens § 4. Ullensaker kommune benytter Romerike Revisjon 
IKS som leverandør av revisjonstjenester. 
 

Kontrollutvalget mener at det er en forsvarlig revisjonsordning. 
 

Øvrige forhold vedrørende revisjonen vil bli omtalt i pkt. 3.5. 

3.2 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en 

betryggende måte, jfr. kontrollutvalgsforskriftens § 6. Det vil si at 
revisjonsarbeidet foregår i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
revisjonsskikk. 

 
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av 

kommunestyret.  Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende før det 
avgir innstilling til kommunestyret. 
 

Kommunens årsregnskap ble behandlet i utvalget den 13. mai 2014. Rådmann 
og økonomisjef var til stede og orienterte. Kst. revisjonssjef og regnskapsrevisor 

orienterte om revisjonsarbeidet og gikk igjennom revisjonens kommentarer til 
regnskapet, samt revisors beretning. Beretningen var avlagt uten forbehold. 
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I samme møte behandlet utvalget revisjonsbrev 2/2013 avgitt i forhold til 

årsregnskapet. Årsaken til det nummererte brev var at flere lønnsrelaterte 
balanseposter og en utestående fordring ikke var dokumentert avstemt ved 

avleggelsen av årsregnskapet. Dette vil bli fulgt opp i forbindelse med 
behandlingen av årsregnskapet 2014. 
 

Kontrollutvalgets uttalelse ble oversendt kommunen den 13. mai 2014. 
 

I henhold til økonomireglement behandler kontrollutvalget sluttregnskap for 
prosjekter med en verdi over 3 mill. kr. I 2014 er følgende prosjektregnskap 
behandlet: 

- Friidrettsarena Jessheim Friidrettsstadion 
- Sentrufuger Gardermoen renseanlegg 

3.3 Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet blir gjenstand for 
forvaltningsrevisjon. 

 
I mai behandlet utvalget forvaltningsrevisjonsrapporten kompetanse i 

tjenestene. Formålet med prosjektet var å undersøke om kommunen har en 
strategisk kompetansestyring som sikrer kommunen og den enkelte ansatte 
nødvendig kompetanse for å utføre kommunens oppgaver. Kommunestyret 

behandlet rapporten i september. 
 

Utvalget har i møtene i august og oktober behandlet revidering av plan for 
forvaltningsrevisjon og prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekt. Følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt er prioritert: 

1. Rus og psykiatri 
2. Samhandlingsreformen 

3. Vedlikehold kommunale bygg 
 
Utvalget vurderer også barnevernet og prioriteringen kan bli endret.  

 
Etter sammenslåingen av revisjonene har en beveget seg bort fra felles 

forvaltningsrevisjonsprosjekt slik man tidligere hadde på Øvre Romerike. Ved 
valg av prosjekt legges det til grunn hva som anses mest aktuelt for Ullensaker 
samtidig som man ser hen til hva andre kommuner har valgt. På den måte 

oppnår man den ressursbesparelse som lå i fellesprosjekt, men Ullensaker blir 
sammenlignet med kommuner som er mer lik i størrelse og struktur, som f.eks. 

Skedsmo og Lørenskog. 
 

I desember behandlet utvalget prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet 
rus og psykiatri. Undersøkelsen tar sikte på å besvare følgende problemstillinger: 
 

1. Hvilke tjenester og tilbud har kommunen til personer med psykiske 
vansker/lidelser og/eller rusavhengighet, og hvordan er disse organisert? 

 
2. I hvilken grad sikrer Ullensaker kommune at pasienter eller brukere med 
psykiske vansker og/eller rusavhengighet får et helhetlig og koordinert 

tjenestetilbud? 
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Prosjektet er avgrenset til personer over 18 år.  

 
Endelig rapport er planlagt avlevert i august 2015. 

3.4 Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskapet m.m. 

 
I 2014 har utvalget behandlet rapport fra eierskapskontroll i 2 selskaper 

kommunen har eierinteresser i: 
- Romerike krisesenter IKS 
- Digitale Gardermoen IKS (DGI) 

 
Fra 1. juni 2014 er Romerike Revisjon IKS ansvarlig for gjennomføring av 

selskapskontroll for alle eierkommunene. Det var derfor behov for en ny plan for 
selskapskontroll som var felles for alle kommunene. Planen var utarbeidet av 
revisjonen og inneholder planlagte selskapskontroller til og med 2016. Den ble 

vedtatt i kontrollutvalget i oktober. For Ullensaker betyr planen kontroll i 
følgende selskaper: 

- Øvre Romerike Avfallsselskap IKS 
- Øvre Romerike brann og redning IKS 
- Øvre Romerike Industriservice AS 

 
Kommunestyret behandlet planen i desember og vedtok kontrollutvalgets 

innstilling. 

3.5 Tilsyn med revisjonen 
I tillegg til å påse at man har en forsvarlig revisjonsordning og at årsregnskapet 

blir revidert på en betryggende måte skal kontrollutvalget holde seg løpende 
orientert om revisjonsarbeidet. 

 
Kontrollutvalget fikk en orientering om overordnet revisjonsstrategi og plan for 
regnskapsrevisjonen 2014 i møtet i desember. 

 
Revisjonen rapporterer muntlig om revisjonsarbeidet i hvert møte. 

 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor revisor sin egenvurdering av uavhengighet 
ble behandlet i utvalget i august og oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin 

egenvurdering i oktober. 
 

I mars fikk utvalget en presentasjon av det nye revisjonsselskapet Romerike 
Revisjon IKS.  
 

3.6 Budsjettbehandling 
Kontrollutvalget utarbeider forsalg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 

kommunen. 
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Dette behandlet utvalget i august. For 2015 har forslaget har en ramme på kr  

3 044 000,-. Forslaget skal følge formannskapets innstilling til kommunens 
budsjett ved kommunestyrebehandlingen. 

 
Kontrollutvalgets forslag gjelder utvalgets egen virksomhet, sekretærfunksjonen 
og revisjonen. 

 
Kontrollutvalgets egen virksomhet 

Dette omfatter følgende poster: Møtegodtgjørelse, arbeidsgiveravgift, 
reisegodtgjørelse, møteutgifter og kurs/opplæring. 
 

Sekretærfunksjonen 
Sekretariatet påser at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig 

utredet og at utvalgets vedtak blir fulgt opp. Det er også det administrative 
bindeledd mellom kontrollutvalget og andre sentrale aktører som revisjon, 
kommunestyret og administrasjonen. 

 
Revisjonen 

Revisjonen utfører revisjon av kommuneregnskap, regnskapsbekreftelser samt 
andre tilhørende tilleggsoppgaver. Det utføres også forvaltningsrevisjon, 

selskapskontroll og andre undersøkelser etter bestilling fra kontrollutvalget. 
 

3.7 Kontrollutvalgets rapportering 
Rapporter fra forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller oversendes 
kommunestyret etter hvert som de foreligger. 

 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 ble behandlet i utvalget den 28. januar 

2014 og i kommunestyret den 10. mars 2014. Årsplan for 2015 ble behandlet i 
utvalget 2. desember 2014 og er oversendt kommunestyret for behandling. 

3.8 Øvrige aktiviteter 
Kontrollutvalget var representert på kontrollutvalgskonferansen 2014. 
 
Det er planer om et samarbeidsforum for kontrollutvalgene på Romerike. I et 

slikt samarbeid kan det gjennomføres felles faglige samlinger med temaer som 
har relevans for kontrollutvalgenes arbeid. Samarbeidet kan også inneholde 

erfaringsutveksling og diskusjon av problemstillinger knyttet til 
kontrollutvalgsarbeid. Ullensaker kontrollutvalg har sagt seg interessert i å delta i 
et slikt samarbeid. 

4. Sekretærfunksjonen 
Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Ullensaker kommune har blitt ivaretatt 

av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS). 
 
Tidsbruk 

Sekretariatet har i 2014 brukt 182 timer i Ullensaker kontrollutvalg. Fordelingen 
på oppgaver er slik: 
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Oppgaver 2014 

Saksbehandling 173 

Møter kontr.utv. 9 

                                182 

  

Under saksbehandling ligger all saksforberedelse, herunder årsplan og 

årsrapport. Det er videre utsendelse av møteinnkallinger, referater og vedtak til 
videre behandling, samt oppfølging av vedtak. I tillegg kommer den praktiske 
tilrettelegging av møter. 

5. Avsluttende kommentarer 
Kontrollutvalgets oppgave er å ivareta kontroll- og tilsynsfunksjonen i kommunen 
på vegne av kommunestyret, med støtte og hjelp fra sekretariat og revisjon. 

Utvalget er godt fornøyd med de tjenestene sekretariatet og revisjonen har 
levert. 
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Vedlegg 1 
 

28.januar 2014 
1/2014 Referater 

2/2014 Kontrollutvalgets årsrapport 2013 
3/2014 Prosjektregnskap Friidrettsarena - Jessheim Friidrettsstadion 
4/2014 Orientering ved revisjonen 

5/2014  Saker til oppfølgning 
6/2014 Eventuelt 

 
11. mars 2014 
7/2014 Referater 

8/2014 Orientering ved rådmann 
9/2014 Prosjektregnskap Friidrettsarena – Jessheim Friidrettsstadion 

10/2014 Prosjektregnskap for prosjekt 4681 sentrifuger Gardermoen  
                  renseanlegg  
11/2014 Eierskapskontroll Romerike krisesenter IKS 

12/2014 Orientering ved revisjon 
13/2014 Saker til oppfølging 

14/2014 Eventuelt 
 
13. mai 2014 

15/2014 Referater 
16/2014 Orientering ved rådmann 

17/2014 Årsregnskap og årsrapport 2013 
18/2014 Revisjonsbrev 2/2013 
19/2014 Forvaltningsrevisjonsprosjektet kompetanse i tjenestene 

20/2014 Orientering ved revisjonen 
21/2014 Saker til oppfølging 

22/2014 Eventuelt 
 
26. august 2014 

23/2014 Referater 
24/2014 Presentasjon av Romerike Revisjon IKS 

25/2014 Eierskapskontroll Digitale Gardermoen IKS (DGI) 
26/2014 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 

27/2014 Henvendelse fra Ullensaker Arbeiderparti 
28/2014 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2015 
29/2014 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 

30/2014 Orientering ved revisjonen 
31/2014 Saker til oppfølging 

32/2014 Eventuelt 
 
14. oktober 2014 

33/2014 Referater 
34/2014 Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring 

35/2014 Prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
36/2014 Plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike 
37/2014 Samarbeid mellom kontrollutvalg 

38/2014 Orientering ved revisjonen 
39/2014 Saker til oppfølging 
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40/2014 Eventuelt 

 
2. desember 2014 

41/2014 Referater 
42/2014 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen 2014 
43/2014 Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet rus og psykiatri 

44/2014 Kontrollutvalgets årsplan 2015 
45/2014 Orientering ved revisjonen 

46/2014 Saker til oppfølging 
47/2014 Eventuelt 



 

 

     Kontrollutvalget i Ullensaker kommune 
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Sak nr. Sak Møtedato 

6/2015 Orientering ved revisjonen 27.01.15 
 

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 
Saken tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Utskrift  
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Sak nr. Sak Møtedato 

7/2015 Saker til oppfølging 27.01.15 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
Saker til oppfølging 

 

Saksopplysninger 
 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Utskrift  
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Ullensaker 2015 1 

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

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

28/8-

2012 

25-

30/12 

Prosjektregnskap generelt Kontrollutvalget ber administrasjonen i hvert 

møte legge frem en liste over prosjektregnskap 

over kr. 3 millioner som revisjonen og 

kontrollutvalget kan forvente å få til behandling 

i løpet av ett år. 

Følges opp 

kontinuerlig 

27/8 28/13 Prosjektregnskap prosjekt 

4135 Kunstgressbane 

Bakkedalen 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret at 

sluttregnskapet for prosjekt 4135 

Kunstgressbane Bekkedalen godkjennes. 

Særutskrift 

sendt 28/8-2013 

Brev til 

kommunen 

2/9-2014 

27/8 29/13 Prosjektregnskap prosjekt 

4176 Jessheim næringspark 

gang- og sykkelveg 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret at 

sluttregnskap for prosjekt 4176 Jessheim 

næringspark gang og sykkelveg godkjennes. 

Særutskrift 

sendt 28/8-2013 

Brev til 

kommunen 

2/9-2014 

11/3 9/2014 Prosjektregnskap 

Friidrettsarena – Jessheim 

Friidrettsstadion 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret at 

sluttregnskapet for prosjekt 41514007 

Friidrettsarena – Jessheim Friidrettsstadion 

godkjennes. 

Utvalget vil påpeke at: 

- Det foreligger ikke avviksanalyse mellom 

budsjett og regnskap på kalkylenivå. 

- Tidspunkt for fremleggelsen er ikke i henhold 

til kommunens økonomireglement punkt 7.8.6. 

Særutskrift 

sendt 14/3-2014 

Brev til 

kommunen 

2/9-2014 

11/3 10/2014 Prosjektregnskap for prosjekt 

4681 sentrifuger Gardermoen 

renseanlegg 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret at 

sluttregnskapet for prosjekt 4681 sentrifuger 

Gardermoen renseanlegg godkjennes. 

Utvalget vil påpeke at: 

- Dette er ett av fire prosjekt med felles 

entreprise. Tre av prosjektene er under kr. 3 mill 

Særutskrift 

sendt 14/3-2014 

Brev til 

kommunen 

2/9-2014 

Vedlegg til sak 7/2015
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

og faller ikke inn under økonomireglementets 

punkt 7.8.6. Dette prosjektet faller inn under 

punktet. Når prosjekt utlyses som en entreprise 

bør det avlegges et samlet prosjektregnskap for 

prosjektene. 

- Det foreligger ingen kostnadskalkyle som 

underbygger investeringsrammen og det 

foreligger heller ikke avviksanalyse mellom 

regnskap og budsjett. 

- Det fremgår ikke av budsjettvedtakene om 

bevilgningene er inkl. eller ekskl. m.v.a. 

- Det er ikke mottatt dokumentasjon på 

fordelingsnøkler som er benyttet ved fordeling 

av fakturaer fra leverandørene. 

- Tidspunkt for fremleggelsen av 

prosjektregnskapet er ikke i henhold til 

økonomireglementets punkt 7.8.6. 

11/3 11/2014 Eierskapskontroll Romerike 

krisesenter IKS 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og 

oversender den til kommunestyret med følgende 

innstilling: 

 

Kommunestyret tar rapporten til orientering og 

ber om at:  

 

 Representantskapets medlem følger opp 

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. 

Særutskrift 

sendt 14/3-2014 

 Brev til 

kommunen 

2/9-2014 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

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. 

2/12 41/2014 Referater Kontrollutvalget ser med bekymring på mange 

avvik ved branntilsynene ved skolene og ber om 

en tilbakemelding når avvikene er lukket. For 

øvrig tas referatene til orientering. 

    

2/12 44/2014 Kontrollutvalgets årsplan 

2015 

Forslag til årsplan vedtas og oversendes 

kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Kommunestyret tar årsplanen til orientering. 

Særutskrift 

sendt 2/12-2014 

   

2/12 47/2014 Eventuelt Kontrollutvalget ber om referatet fra 

kommunens møte med Fylkesmannen den 12. 

november 2014. 
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Sak nr. Sak Møtedato 

8/2015 Eventuelt 27.01.15 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
 

Saksopplysninger 
 

Forslag til vedtak 
 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Utskrift  

 


