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John Arne Dalby (leder)  
Jan Rune Fjeld (nestleder) 
Anne Lise Torvund 
Roy Tuhus 
Torill Ovlien 

Ordfører Jan Mærli 
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Kopi av innkallingens 
framside sendes: 

Varamedlemmene (til orientering). 
Varamedlemmene møter ikke uten nærmere innkalling. 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 

Sted Rådhuset 

Tid Onsdag 3.12.14 kl. 18.00 

Sekretær Sekretariatsleder Mona Moengen  
(Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 80/990 20 717, evt. 
monmoe@lorenskog.kommune.no) 

Invitert til sak 
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Sak nr. Sak Ca tid for 

behandling 

43/2014 Orientering om overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for 
regnskapsrevisjon 2014.  

18.00 

44/2014 Henvendelse til kontrollutvalget. 19.00 

45/2014 Årsplan for kontrollutvalget 2015. 19.30 

46/2014 Rapportering fra Romerike Revisjon. 19.45 

47/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 20.00 

48/2014 Eventuelt. 20.15 

John Arne Dalby (sign.) 
kontrollutvalgets leder 

Lørenskog 26.12.14 

Mona Moengen  
sekretariatsleder 
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Sak nr. Sak Møtedato 

43/2014 Orientering om overordnet revisjonsstrategi og 

revisjonsplan for regnskapsrevisjon 2014. 

3.12.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2014

 Revisjonsplan for Aurskog-Høland kommune (presenteres i møtet)

 Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen blir revidert på en betryggende måte. Revisjon av 

årsregnskapet er en helt sentral del av kommunens egenkontroll. Revisor avdekker og forebygger 

feil og mangler i kommunens økonomiske rapportering gjennom sine kontroller. I tillegg veileder 

revisor kommunen for å bidra til å forebygge og avdekke feil og misligheter.  

I tillegg til at kontrollutvalget holder seg løpende orientert om revisjonsarbeidet gjennom 

regnskapsåret, ivaretar utvalget sitt påseansvar ved å følge opp revisjonen og revisjonsarbeidet ved 

å få seg forelagt en overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for regnskapsrevisjonen, samt 

underliggende risikovurderinger.   

Det er et krav (ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap) at revisor skal utarbeide en plan for 

hvordan revisjonen skal gjennomføres. Revisjonsplanen bygger på en overordnet revisjonsstrategi 

som beskriver revisjonens formål og omfang, når revisjonen skal utføres og hvilken angrepsvinkel 

den skal ha. Revisjonsplan og -strategi baseres på en vurdering av risiko og vesentlighet.  

Regnskapsrevisjonen skal gi grunnlag for å bekrefte at årsregnskapet er avlagt i henhold til lov, 

forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Revisor går ikke gjennom alle tall i årsregnskapet, men 

kontrollerer deler av det, basert på en vurdering av risiko for vesentlige feil i regnskapet.  

Revisjonen legger frem den overordnede revisjonsstrategien for Aurskog-Høland kommune i denne 

saken. Revisjonsstrategien beskriver formål, foreløpig risikovurdering og fastsettelse av 

vesentlighetsgrense for regnskapsrevisjonen 2014. I tillegg vil revisjonen gi utvalget en muntlig 

orientering om revisjonsplanen.     

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar orientering om overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2014 og 

revisjonsplan for Aurskog-Høland kommune til orientering. 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI FOR 

REGNSKAPSREVISJON 2014 

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 

Utarbeidet av: 

Oppdragsansvarlig revisor Marion Hauan 

Foto: Kjetilhau 

Vedlegg 1 sak 43/14
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1. INNLEDNING

Kommunerevisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i revisjonsarbeidet. 

De bestemmelser revisor skal følge framkommer i første rekke av: 

 Kommuneloven av 25.09.92 med forskrifter

 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. av 15.06.04

 Internasjonale revisjonsstandarder (International Standards on Auditing – ISA)

Kommunerevisor har i henhold til forskriften tre hovedoppgaver; regnskapsrevisjon, 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Overordnet revisjonsstrategi er det overordnede 

planleggingsdokumentet for regnskapsrevisjon. Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å 

dokumentere tilstrekkelige og effektive revisjonshandlinger i forbindelse med regnskapsrevisjon. 

Revisjonsstandarden ”ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap” ligger til grunn for dette 

dokumentet.  

Vi mener denne overordnede revisjonsstrategien, sammen med våre øvrige muntlige og skriftlige 

rapporteringer, dekker kravene som stilles til dokumentasjon av våre prioriteringer. Dette 

dokumentet er også et bidrag til å oppfylle kontrollutvalgets tilsyns- og påseansvar.   

Justering av dokumentet vil bli foretatt dersom forskrifter med hjemmel i kommuneloven skulle 

tilsi dette.  

2. KRITERIER FOR PRIORITERING AV RESSURSINNSATS

Ved planlegging av revisjonsoppdraget skal revisor vurdere kontrollmiljøet i kommunen. Det 

sees da spesielt på den administrative oppbygningen, kompetansen, eventuelle skifte av 

nøkkelpersonell, omorganisering, sentral/desentral regnskapsføring og endringer av 

økonomisystem mv. I tillegg kommer vurdering av risiko og vesentlighet.  

Revisors ressurser til Aurskog-Høland kommune skal hovedsakelig fordeles på: 

 regnskapsrevisjon av kommunen

 forvaltningsrevisjon

 attestasjoner/uttalelser

 møteplikt og tilstedeværelse i politiske utvalg, blant annet kontrollutvalget og

kommunestyret

 rådgivning

Regnskapsrevisjonen og attestasjoner blir gjennomført løpende gjennom året. 

Årsoppgjørsrevisjonen starter når regnskapet er avlagt (frist 15. februar) og varer fram til 

avleggelse av revisjonsberetningen. Revisjonsberetningen skal skrives så snart revisjonen er 

ferdig og senest 15. april.  

Etter særskilt bestilling påtar vi oss å utføre selskapskontroll for selskap der kommunen har 

eierinteresser.  

3. REVISJONENS FORMÅL

Formålet med regnskapsrevisjonen er å bekrefte at årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med 

lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever 
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etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at 

årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. 

Revisor konkluderer på regnskapsrevisjon gjennom revisors beretning. I revisors beretning 

uttaler revisor normalt at: 

 årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en

dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Aurskog-Høland kommune per 31. desember,

og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov,

forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge

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

at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett

 opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er

i samsvar med lov og forskrifter

 ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og

dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god

kommunal regnskapsskikk i Norge

Revisor skal opparbeide seg en forståelse av kommunen, dens virksomhet og omgivelser, 

herunder også kommunens interne kontroll. Revisor må også vurdere hvorvidt innhentet 

informasjon tyder på at det foreligger misligheter. Det følger av «ISA 240 Misligheter og feil» at 

revisor gjennom revisjonen skal bidra til å forebygge og avdekke misligheter. Begrepet 

misligheter benyttes oftest om tilsiktede handlinger. Det er særlig to typer tilsiktede handlinger 

som er relevante for revisor; uredelig regnskapsrapportering og underslag av eiendeler. Dersom 

revisor konstaterer misligheter, skal det straks sendes en skriftlig foreløpig innberetning til 

kontrollutvalget. Når saksforholdet er nærmere klarlagt, skal kontrollutvalget ha endelig 

innberetning. Administrasjonssjefen/rådmann skal ha kopi av innberetningene.   

4. FORELØPIG RISIKOVURDERING

Revisjonsstandarden ”ISA 315 Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig 

feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser” inneholder krav for hvilke 

handlinger revisor skal utføre for å danne grunnlag for å identifisere og anslå risikoer for 

vesentlig feilinformasjon i regnskapet.   

Revisor gjennomfører risikoanalyse av kommunen for å kartlegge om det er områder hvor det 

foreligger risiko som kan medføre vesentlige feil i regnskapet. Gjennom risikoanalyser vurderes 

risiko på ulike områder, og resultatet av analysene er utslagsgivende for omfanget og valget av 

revisjonshandlinger som skal utføres.  

4.1 Kommunens økonomi 

Den kommunale virksomheten må forholde seg til mange lover, forskrifter og rundskriv. 

Regelverket er omfattende og det vil foreligge en risiko for at alle regler ikke etterleves. Fra 

2011 gjelder bokføringslovens bestemmelser også for kommuner fullt ut. 

4.1.1 Drift: 

Rammene for kommunens drift er avhengig av nivået på overføringer fra statsbudsjettet og 

skatteinntektene. De siste tre årene har rammetilskuddet dekket 40 % av brutto driftsutgifter, 
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mens skatteinntektene har dekket 35 %. Tilsvarende budsjetterte tall for 2014 er ikke økt 

vesentlig og ligger på samme nivå.  

Fylkesmannen anbefaler i utgangspunktet kommunene å budsjettere med et netto driftsresultat på 

minst 3-5 % av driftsinntektene. For 2014 er Aurskog-Høland kommunes sitt anslag på 2,7 %, 

noe som er litt under anbefalt.  

4.1.2 Investeringer: 

Investeringsbudsjettet for 2014 hadde opprinnelig en samlet ramme på nærmere kr. 143,5 mill., 

hvorav kr. 107,4 mill. skulle finansieres med bruk av lån. Etter regulering av budsjettet er 

rammen økt til kr. 237,8 mill. og bruk av lånemidler kr. 176,6 mill.  

4.1.3 Gjeld og likviditet: 

Kommunens likviditet er bra. Nøkkeltall som sier noe om i hvilken grad kommunen har evne til 

å dekke kortsiktig gjeld pr 1.1.2014 viser positive verdier. 

Kommunens langsiktige gjeld er pr. 1.1.2014 på kr 671,7 mill. Nøkkeltall basert på forholdet 

mellom egenkapital og langsiktig gjeld (egenkapitalgrad) utgjør 26 % og ansees tilfredsstillende. 

Kommunens lånegjeld er ikke spesiell høy, men vil øke framover, noe som også innebærer 

høyere finansutgifter. 

Kommunens disposisjonsfond (drift og investering) økte betydelig i 2013 og utgjorde pr 

1.1.2014 kr. 73,1 mill. I opprinnelig budsjett var det planlagt å avsette kr. 2,0 millioner til drift 

og benytte kr. 13 mill. til investeringer.  

4.2 Kommunens risikostyring og økonomiske interne kontroll 

Revisor skal opparbeide seg en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for 

revisjonen. 

Den interne kontrollen kan igjen deles i følgende komponenter: 

 Kontrollmiljø

 Kommunens risikovurderingsprosess

 Informasjonssystemet

 Kontrollaktiviteter

 Overvåking av kontroller

KRD kom i 2010 ut med 85 anbefalinger til styrket egenkontroll i kommuner og 

fylkeskommuner. KS har gitt ut veiledninger til bruk for kommuners arbeid med intern kontroll 

basert på disse anbefalingene.  

Aurskog-Høland kommunes økonomireglement og finansreglement ble sist revidert i 2010. De 

ulike enhetene har ulike typer oppgaver og utfordringer med tanke på internkontrollen. 

Revisjonen gjennomgår reglementene løpende gjennom året og det er naturlig at revisor bygger 

på de ulike reglementene og rutinene knyttet til disse i revisjonsarbeidet. 
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Lovverket om offentlige anskaffelser er omfattende og komplisert og omfatter alle enhetene i 

kommunen.  Det er viktig at kommunen har tilstrekkelig kunnskap om hvilke regler som gjelder 

ved anskaffelser og at det er vedtatt interne reglement knyttet til innkjøp, herunder 

økonomireglementet. Dette gjelder både i form av å følge prosedyrer ved innkjøp generelt og 

særlig ved store byggeprosjekter.  Ett av de grunnleggende kravene i loven er at det skal være et 

element av konkurranse ved enhver anskaffelse, med mindre det allerede er rammeavtaler som er 

inngått, der konkurransen allerede er gjennomført.  

5. FASTSETTELSE AV VESENTLIGHETSGRENSE

Revisor er ikke opptatt av bagatellmessige forhold, og vil planlegge og utføre revisjonen med 

sikte på å avdekke eventuelle vesentlige feil eller mangler. Det følger av ”ISA 320 Vesentlighet 

ved planlegging og gjennomføring av en revisjon” at revisor ved utarbeidelse av den 

overordnede revisjonsstrategien skal fastsette en vesentlighetsgrense for regnskapet totalt sett.  

Vesentlighetsbegrepet brukes av revisor både ved planlegging og utførelse av revisjon. Begrepet 

er også sentralt ved evaluering av virkningen av identifisert feilinformasjon på revisjonen og av 

eventuell ikke-korrigert feilinformasjon på regnskapet. Vesentlighetsgrensen er sentral ved 

utarbeidelse av en konklusjon i revisjonsberetningen. I en normal revisjonsberetningen sier 

revisor at “årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en 

dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til ABC kommune per 31. desember 20X1, og 

av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og 

god kommunal regnskapsskikk i Norge.” 

Brukerne av regnskapet står i sentrum ved vurdering av vesentlighet, dvs. at feilinformasjonen er 

vesentlig dersom den antas å påvirke de økonomiske beslutningene til brukerne av regnskapet. 

Som brukere av Aurskog-Høland kommunes årsregnskap regnes først om fremst kommunens 

politikere og administrasjon, men også innbyggerne og andre eksterne med interesse for 

kommunens virksomhet og planer for denne. Dette gjelder leverandører, långivere, kunder, 

skatte- og avgiftsmyndigheter og andre offentlige myndigheter, lokalsamfunn/lokalpresse og 

samfunnet for øvrig.  

Vesentlighetsgrensen for regnskapet totalt sett fastsettes med bakgrunn i risikoanalysen, revisors 

profesjonelle skjønn og den generelle kunnskapen revisor har om Aurskog-Høland kommune. I 

tillegg vurderes blant annet følgende momenter: 

- Kommunens byggeaktivitet 

- Bemanningssituasjonen og kompetansen innen økonomiavdelingen 

- Økonomistyring i Aurskog-Høland kommune  

- Kommunens regnskaps- og budsjettoppfølging 

- De kommunale virksomhetenes størrelser 

- Politikernes og medias oppmerksomhet for kommunens økonomiske disposisjoner 

- Kommunens økonomi- og lønnssystem 

- Oppfølging innenfor delegeringer og desentraliserte økonomiløsninger   

- Skifte av nøkkelpersonell 

- Kommunens interne regelverk 
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6. REVISJONSPLAN

Med basis i overordnet revisjonsstrategi blir det utarbeidet revisjonsplaner for hvert enkelt 

revisjonsoppdrag. Revisjonsplanene angir revisjonens videre risikovurdering og angrepsvinkel. 

Revisjonsplanene er revisjonens interne arbeidspapirer og skal ikke behandles politisk. 

7. AVSLUTNING

Den overordnede revisjonsstrategiens risiko- og vesentlighetsvurderinger bygger på en foreløpig 

vurdering av bl.a. erfaring, historisk regnskapsmateriell og den interne kontroll som foreligger. 

Det videre arbeidet med regnskapsrevisjon kan avdekke forhold som kan medføre endringer i 

revisjonsstrategien. Vesentlige endringer skal dokumenteres. 

Jessheim, 21.11.2014 

Romerike revisjon IKS 

Marion B. Hauan 

oppdragsansvarlig revisor 
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Sak nr. Sak Møtedato 

44/2014 Henvendelse til kontrollutvalget 3.12.14 

Saksbehandler 
Mona Moengen 

Saksdokumenter 
1. Notat til kontrollutvalget 24.11.14 fra Rokus.

Saksopplysninger 
I forrige møte tok kontrollutvalget opp en sak om kommunens saksbehandling i forbindelse med 

rivning av låve på Vestre Bunes (under sak 42/14). Utvalget ba sekretariatet undersøke 

saksbehandlingen i saker etter kulturminneplanen nærmere.  

Sekretariatet har sett på saken, og oppsummert dette i vedlagte notat. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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NOTAT  

Til: Kontrollutvalget i Aurskog-Høland kommune 

Fra: Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 

Dato: 24. november 2014

I kontrollutvalgets møte den 5. november 2014 ble sekretariatet bedt om å se 

nærmere på saksbehandlingen i saker etter kulturminneplanen. 

Aurskog-Høland kommunes kommunedelplan for kulturminner og 
kulturmiljøer er av mars 2006. 2. gangs- og sluttbehandling av 
kommunedelplanen ble gjort i kommunestyret den 25. september 2006, sak 

48/06. Vedtaket ble fattet i medhold av dagjeldende plan- og bygningslov § 
20-5. 

Kulturminneplanen ble behandlet som en tematisk kommunedelplan. Dette 
innebærer at planen skal legge føringer for hele kommunens virksomhet. 

Kulturminneplanen inneholder ingen juridisk bindende arealdel. Dette 
innebærer at et juridisk vern av registrerte kulturminner først vil kunne 
inntreffe som følge av båndlegging av områder til bevaring i 

kommuneplanens arealdel eller ved regulering til spesialområde, bevaring. 

Kommunedelplanen omtaler selv den status den har. I punkt 1.3 
Planutarbeidelse er bl.a. følgende nedfelt: «Et overordnet mål for 
kulturminnevernet er å peke på kulturminner som en positiv ressurs for 

kommunen. Kulturminner skal være med å danne premisser for all offentlig 
og privat planlegging på linje med andre samfunnsinteresser. Det skal tas 

generelt hensyn til kulturminner enten de er formelt vernet eller ikke. Et 
annet hovedmål for planene er å sikre et utvalg av de mest verdifulle 

enkeltobjektene og kulturmiljøer gjennom lovmessig vern. Gjennom 
planarbeidet er det utarbeidet ulike bevaringskategorier hvor av to (1 og 2) 
fremmes for formelt vern. Det er opp til kommunens politikere å sette vern ut 

i praksis. […] Kulturminneplanen skal behandles som tematisk 
kommunedelplan. Den skal være et redskap både i arealplanleggingen og i 

enkeltstående byggesaker.» I punkt 5.3.2 Regulering av viktige objekter til 
bevaring – båndlegging av områder i kommuneplanen er bl.a. følgende uttalt: 
«I kapittel 4 er de registrerte kulturminneobjektene klassifisert fra 1 til 4. 

Objekter klassifisert som 1 og 2 er vurdert å ha så høy verneverdi at 
kommunen bør vurdere regulering til spesialområde – bevaring, jfr. plan- og 

bygningslovens § 25, nr. 6. Særlig viktige objekter bør derfor vurderes å 
båndlegges i kommuneplanen, jfr. plan- og bygningslovens § 20, nr. 4. 
Endelig juridisk vern av et område inntreffer ved regulering til bevaring.» 

Vedlegg 1 sak 44/14
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Bakgrunn for at saken ble tatt opp i kontrollutvalget under sak 42/2014, 

Eventuelt var sak 174/14 i Formannskapet, Riving av låve på eiendommen 
160/2. 

I følge saksfremstillingen til denne saken fremgår det at administrasjonen er 
delegert myndighet til å avgjøre rivingsspørsmålet gjennom vedtak. Det har 

imidlertid over tid utviklet seg en praksis hvor administrasjonen sender 
saker etter kulturminneplanen til formannskapet for uttalelse. I slike saker 
uttaler formannskapet seg enten ved å motsette seg, eller ved ikke å motsette 

seg de omsøkte tiltak. 

I den konkrete saken hadde rådmann fremmet innstilling om at 
formannskapet skulle nedlegge midlertidig forbud mot tiltak, jfr. plan- og 
bygningslovens § 13-1 for å avklare et eventuelt vern gjennom en 

reguleringsprosess før tillatelse til riving ble gitt. Formannskapets vedtak ble 
imidlertid at man ikke motsetter seg at det blir gitt tillatelse til riving av låve. 

Selv om administrasjonen er delegert myndighet til å avgjøre 
rivingsspørsmålet er det formannskapet som må nedlegge midlertidig forbud 

mot tiltak. Som tidligere nevnt inneholder kulturminneplanen ingen juridisk 
bindende arealdel. Kommunen har således ingen hjemmel for å nekte en 
søknad om riving såfremt det ikke foreligger en politisk vilje til å sikre 

bevaring gjennom en reguleringsplan. Administrasjonen vil legge 
kulturminneplanen til grunn for sin saksbehandling. Det er et politisk 

vedtatt dokument. Dette vil i praksis innebære at administrasjonen vil 
kunne gi tillatelse til riving i de tilfeller dette ikke er i strid med 
kulturminneplanen. I de tilfeller en riving vil være i strid med planen vil man 

være avhengig av en politisk vilje til å gjennomføre en 
reguleringsplanprosess. 

Når det gjelder kommunestyrets vedtak i forbindelse med 
kulturminneplanen er dette ikke et juridisk bindende vedtak. Planen legger 

premisser og føringer, og skal være et redskap i arealplanlegging og i 
enkeltstående byggesaker. 

I og med den juridiske status kommunestyrets vedtak har i forbindelse med 
vedtakelsen av kulturminneplanen er det ingen saksbehandlingsfeil at 

formannskapet avgir uttalelser i enkeltsaker som ikke er i samsvar med 
planen. Det kan heller ikke kreves at slike uttalelser skal behandles i 
kommunestyret.  

Hvorvidt det er heldig at et formannskap avgir uttalelser i enkeltsaker som er 
i strid med de intensjoner kommunestyret har lagt til grunn for sitt vedtak er 

et politisk spørsmål mellom kommunestyret og formannskapet. 

Når det gjelder klage på administrative vedtak etter plan- og bygningsloven 
er det slik i Aurskog-Høland at disse behandles administrativt og eventuelt 
oversendes Fylkesmannen for behandling. 

11



En klage fremsettes for det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket. I 
dette tilfellet administrasjonen. Underinstansen kan endre eller oppheve sitt 

tidligere vedtak dersom den finner klagen begrunnet. Gjør man det blir dette 
et nytt realitetsvedtak som kan påklages. Dersom saken hverken avvises 
eller at det blir truffet nytt realitetsvedtak oversendes klagen til 

Fylkesmannen for avgjørelse. 
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Sak nr. Sak Møtedato 

45/2014 Årsplan for kontrollutvalget 2015. 3.12.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Årsplan for Kontrollutvalget i Aurskog-Høland 2015.

Saksopplysninger 
Sekretariatet har laget forslag til årsplan for 2015. Planen legger vekt på utvalgets overordnede 

perspektiv. Kapittel 4 redegjør for saker utvalget særlig vil jobbe med i 2015 for å fylle sitt mandat. 

En mer fullstendig oversikt over utvalgets oppgaver ligger i vedlegg 1 i planen.  

Følgende møteplan for 2015 er foreslått: 

 Onsdag 11. februar

 Onsdag 18. mars

 Torsdag 23. april

 Onsdag 27. mai

 Onsdag 2. september

 Onsdag 21. oktober

 Onsdag 25. november

Planen legges frem til diskusjon i kontrollutvalget, og vil bli komplettert med innspill fra 

medlemmene. Planen vil deretter bli oversendt kommunestyret til orientering. 

Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2015.

2. Årsplanen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2015 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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1 Innledning 
Kommunene er samfunnets viktigste velferdsprodusenter og forvalter betydelige ressurser på vegne av 

innbyggerne. Omfanget av og bredden i den kommunale tjenesteproduksjonen medfører behov for utstrakt 

styring og kontroll. Egenkontrollen er et viktig element i det lokale folkestyret, og skal bidra til å styrke 

allmenhetens tillit til forvaltningen i tillegg til å bidra til at kommunen når de mål som er satt.  

Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for å føre løpende kontroll og tilsyn med forvaltningen på 

kommunestyrets vegne.
1
 I samspillet mellom kommunestyret og kontrollutvalget er god dialog og 

informasjonsutveksling sentralt.  For at utvalget skal være i stand til å fylle sin funksjon, er det avhengig av 

bistand og tjenester fra sekretariat og revisor. Det er viktig å legge til rette for god og åpen dialog som skaper 

en gjensidig forståelse og klar ansvars- og oppgavefordeling mellom kontrollutvalget, sekretariatet og 

revisjonen. 

Kontrollutvalgets oppgaver er omfattende, og knytter seg både til tilsyn med den kommunale forvaltningen 

og til tilsyn med revisjonens arbeid og kommunale foretak. Dette innebærer å iverksette forvaltningsrevisjon, 

selskapskontroll og andre undersøkelser i kommunen, samt påse at kommunens regnskap blir betryggende 

revidert.  Kontrollutvalget har ikke myndighet til å fatte vedtak som binder forvaltningen, og kan heller ikke 

overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av folkevalgte organer. 
2
 

Kontrollutvalgets generelle oppgaver er omtalt i vedlegg 1. 

2 Kontrollutvalget i Aurskog Høland 
Kontrollutvalget i Aurskog-Høland består av 5 medlemmer. Følgende medlemmer og varamedlemmer er 

valgt for perioden 2011-2015: 

Medlemmer Varamedlemmer 

John Arne Dalby, leder 

Anne Lise Torvund 

H/SP/KrF Svein Cato Stockman 

Kristin Tønsberg Waaler 

H/SP/KrF 

Liv Eva Di Micco, nestleder til 

september 2012 

Jan Rune Fjeld, nestleder fra 5.11.2012 

Roy Tuhus 

Torill Ovlien, fra 5.11.2012 

Ap/FrP/SV Rikard Pettersen 

Unni Nadden 

Per Andresen 

Ap/Frp/SV 

Kontrollutvalgets reglement ligger som vedlegg 2 til årsplanen. 

3 Møteplan 

Kontrollutvalget har vedtatt følgende møteplan for 2014: 

 Onsdag 11. februar

 Onsdag 18. mars

 Torsdag 23. april

 Onsdag 27. mai

 Onsdag 2. september

 Onsdag 21. oktober

 Onsdag 25. november

1
 Kommuneloven §77 

2
 Kontrollutvalgsforskriften 
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4 Kontrollutvalgets hovedfokus i 2015 
I 2015 vil det sittende kontrollutvalget avslutte sin periode, og et nytt utvalg vil starte opp etter 

konstituerende møte i kommunestyret 12. oktober. Det sittende utvalget vil avslutte behandlingen av 

en del saker, mens noen vil bli overført til det nye utvalget. Sekretariatet legger opp til opplæring av 

det nye kontrollutvalget i oktobermøtet. 

Overordnet analyse av kommunens virksomhet vil også stå sentralt i utvalgets arbeid til høsten. 

Analysen gjøres ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger med sikte på å identifisere behovet for 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll på de ulike sektorer og virksomheter, og med de ulike 

selskaper (se pkt. 4.3 og 4.4).  

4.1 Tilsyn med forvaltningen 

Det generelle tilsynet med forvaltningen gjennomføres med følgende tiltak: 

 Samtaler med ordføreren og rådmannen.

 Kontrollutvalget inviterer leder for utvalgte enheter til å redegjøre for enheten, hva de legger

vekt på og hvilke utfordringer de ser fremover (risiko og vesentlighet).

Rapportering til kontrollutvalget: 

 Samme økonomiske rapportering som formannskapet får.

 Kopier av rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging.

 Årlig orientering om kommunens system for behandling av tips/varsling.

I den grad følgende temaer/områder ikke blir undersøkt gjennom bestilling av forvaltningsrevisjon, 

vil vi be om tilbakemeldinger fra administrasjonen på følgende områder: 

 Rådmannens internkontroll.

 Oppfølging av kommunestyresaker.

 Andre områder som kontrollutvalget vil ha fokus på.

4.2 Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 

Ved behandlingen av kommuneregnskapet for 2014 vil kontrollutvalget avgi en uttalelse som stiles 

til kommunestyret. Det er innført et krav om rapportering av «tiltak som er iverksatt og tiltak som 

planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten»
 3 

 i

årsberetningen. Dette er noe kontrollutvalget vil være opptatt av i forbindelse med behandlingen av 

uttalelsen til årsregnskapet. Formannskapet får kopi av uttalelsen, slik at denne er med når 

formannskapet gir sin innstilling til kommunestyret. 

Romerike Revisjon IKS vil rapportere til kontrollutvalget om arbeidet med regnskapsrevisjonen 

gjennom året. Revisjonen lager en rapport til årsregnskap for 2014, denne legges frem i samme møte 

som årsregnskapet blir behandlet. Videre vil revisjonen orienterer om revisjonsstrategien og 

revisjonsplanen for regnskapsåret 2015. 

Alle revisjonsmerknader som revisjonen ønsker at kontrollutvalget skal følge opp, behandles 

fortløpende. 

3
 Kommuneloven § 48 nr. 5 
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4.3 Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon 

Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon ble behandlet i kontrollutvalget 24.10.12. Planen 

ble behandlet i kommunestyret 17.12.12, sak 98/12. Kontrollutvalget reviderte planen i møtet 

21.1.14 (sak 2/14). 

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon i tråd med denne planen og godkjenner prosjektplan 

for det enkelte prosjekt (problemstilling, avgrensing og tilnærming). Kontrollutvalget behandler 

prosjektrapportene og rapporterer til kommunestyret og følger deretter opp rapportene i tråd med 

kommunestyrets vedtak. 

Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon (4.9.13) knyttet til politiattester som ble levert og 

behandlet 21.5.14 (sak 23/14). Kontrollutvalget vil innhente tilbakemelding fra administrasjonen på 

status for oppfølging av rapporten første halvår 2015.  

Utvalget har bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til kriterier for tildeling av 

sykehjemsplass som skal leveres i mars 2015.  

Sekretariatet starter opp arbeidet med ny overordnet analyse høsten 2015, og denne vil danne 

grunnlag for ny plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019. 

4.4 Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
Plan for selskapskontroll 2013 - 2016 ble revidert i kontrollutvalgets møte 5.11.2014, sak 39/2014.  

Det er ikke bestilt selskapskontroller i 2015.  

Sekretariatet starter opp arbeidet med overordnet analyse for selskapskontroll høsten 2015.  

Analysen vil danne grunnlag for ny plan for selskapskontroll 2016 – 2019. 

4.5 Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
Kontrollutvalget vedtar et forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette 

forslaget vil foreligge tidsnok til at kommunen kan få innarbeidet dette i sine budsjetter for 2016. I 

forslaget ligger rammen for kontrollutvalgets virksomhet, Romerike Revisjon og sekretariatets 

virksomhet. Forslaget sendes deretter rådmannen. Kontrollutvalgets forslag skal følge budsjettsaken 

til kommunestyret. Kontrollutvalget følger opp at dette skjer (jf. reglement for kontrollutvalget § 4). 

4.6 Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
Følgende tiltak er planlagt: 

 Revisjonen rapporterer om sin virksomhet vanligvis i hvert kontrollutvalgsmøte.

 Oppdragsansvarlig revisor legger fram sin uavhengighetserklæring for 2015.

 Revisjonens lager en oppsummering til kontrollutvalget om årsregnskap for 2014, denne

legges frem i samme møte som årsregnskapet blir behandlet.

 Revisjonen orienterer om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2015.

 Revisjonen orienterer om revisjonsstrategien og revisjonsplanen for regnskapsåret 2015.

 Vurdering av kontrollutvalgets påseansvar (tilsynsansvar) for regnskapsrevisjon og

forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere.
4

 Kontrollutvalget og revisjonen utarbeider en skriftlig avtale om regnskaps- og

forvaltningsrevisjon.

4
 http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_-_KUs_paseansvar_regnrev.pdf  og 

http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_-_KUs_paseansvar_forv_rev.pdf 
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4.7 Kontrollutvalgets rapportering 
Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret. Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 

behandles i det første møtet i 2015, og oversendes deretter kommunestyret til orientering. 

Kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret av resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon, 

regnskapsrevisjon og selskapskontroll samt behandlingen av andre saker, skal gå fram av 

kontrollutvalgets årsrapport. Årsplanen skal gjenspeile kontrollutvalgets samlede aktiviteter. 

Eventuelle omprioriteringer av prosjekter skal også framgå av årsrapporten. 

Rapporter etter gjennomført forvaltningsrevisjon, selskapskontroll, eventuelle andre bestillinger og 

eventuell oppfølging av nummererte brev sendes fortløpende til kommunestyret. 

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 behandles i siste møte i 2015 og sendes deretter kommunestyret 

til orientering. 

4.8 Øvrige oppgaver og aktiviteter i 2015 
 Kontrollutvalgets oppgaver er mange og store, og utvalget ser behov for en jevnlig oppdatering av

sine kunnskaper. Dette er vist gjennom kontrollutvalgets forslag til budsjett som inneholder en post

til kursvirksomhet.

o Kontrollutvalget ønsker å sende flest mulig av sine medlemmer på NKRFs

kontrollutvalgskonferanse.

 Det planlegges å etablere en felles møteplass for kontrollutvalgene på Romerike. Aurskog-Høland

kontrollutvalg ønsker å delta på dette.

 Kontrollutvalgets leder eller nestleder vil være til stede i kommunestyret når kontrollutvalgets

årsrapport og andre saker som berører kontrollutvalget blir behandlet.

 Kontrollutvalget og sekretariatet vil arbeide med å informere om kontroll og tilsyn, bl.a. ved å

utvikle en hjemmeside for sekretariatet og oppdatere opplysningene om kontrollutvalgets virksomhet

på kommunens hjemmeside www.rokus.no .

Aurskog Høland, 3.12.2014 

John Arne Dalby  (sign.) 

leder av kontrollutvalget 

Mona Moengen 

sekretariatsleder 
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VEDLEGG 1 – FAGLIG OVERSIKT 

Kontrollutvalgets oppgaver 
Tilsyn med forvaltningen 
Kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen kan bl.a. utøves gjennom: 

 revisjonens arbeid,

 overordnet analyse (se pkt. 4.3),

 tilsendte saksdokumenter og protokoller fra kommunestyret og andre politiske utvalg,

 samtalen med ordføreren og rådmannen, herunder rådmannens rapportering om

 rutiner for intern kontroll,

 økonomireglement,

 etiske retningslinjer,

 finansreglement,

 rådmannens rapportering av oppfølging av vedtak,

 innkalling av enhets- eller virksomhetsledere til utvalgets møter, hvor det redegjøres og svares på spørsmål om

forvaltning og drift av vedkommende enhet/virksomhet/tjeneste,

 besøk i kommunens forskjellige virksomheter, enheter,

 utvalgets egne observasjoner,

 rapporter fra andre tilsynsorganer,

 saker hvor kommunen har vært omtalt i media.

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon. 
Regnskapsrevisjon 

Kontrollutvalget har en plikt til å påse at regnskapsrevisjonen skjer på en betryggende måte. Dette tilsynet er omhandlet i 

årsplanens pkt. 4.5. 

Uttalelse til regnskapet 

I henhold til forskriften § 7, skal kontrollutvalget på bakgrunn av revisjonsberetningen, avgi uttalelse om årsregnskapet. 

Denne skal avgis til kommunestyret, med kopi til formannskapet før dette behandler regnskapet.  

Oppfølging av merknader 

Kontrollutvalget har et ansvar i forhold til oppfølging av revisjonens merknader. Dette er merknader som er gitt i 

nummererte brev, jf. forskrift om revisjon § 4, 2. ledd. 

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon. 
Kontrollutvalget skal på grunnlag av revisjonens rapporter og annen informasjon føre tilsyn med at forvaltningen er i 

samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. Kontrollutvalget skal videre i samarbeid med revisjonen foreta en 

systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og 

oppnådde resultater. 

Det skal lages en plan for forvaltningsrevisjon, basert på en overordnet analyse. Kontrollutvalget skal legge denne planen 

fram for kommunestyret.  

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll. 
Selskapskontroll er hjemlet i koml. § 77 nr. 5 og i § 80. Ifølge koml. § 77 nr. 5, skal kontrollutvalget ”påse at det føres 

kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.” Koml. § 80 hjemler utvidet tilsyn i heleide 

kommunale aksjeselskaper og interkommunale selskaper.  

Selskapskontroll er videre omtalt i kontrollutvalgsforskriften kapittel 6. Selskapskontroll består av eierskapskontroll, som 

er obligatorisk, og forvaltningsrevisjon, som er en "kan-oppgave".  Det skal lages en plan for selskapskontroll som legges 

fram for kommunestyret.  
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Tilsyn med revisjonen 
Kontrollutvalget skal holde seg løpende underrettet om revisjonens virksomhet og føre tilsyn med at revisjonsarbeidet er 

a jour og foregår i samsvar med gjeldende forskrift og andre bestemmelser. 

Kontrollutvalgets tilsyn med revisjonen kan utøves på følgende måte: 

 Gjennom behandling av revisjonens planverk.

 Gjennom forvaltningsrevisjonsprosjekter som forelegges til behandling eller til orientering.

 Gjennom behandling av rapporter vedrørende misligheter/uregelmessigheter.

 Gjennom rapporter vedrørende regnskapsrevisjon eller vurderinger av den interne kontrollen.

 Gjennom revisjonens orienteringer som blir gitt til kontrollutvalget.

 Ved løpende spørsmålsstilling fra kontrollutvalget.

Budsjettbehandlingen 
Etter kontrollutvalgsforskriften § 18 skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 

kommunen. Dette forslaget bør foreligge tidsnok til at kommunen kan få innarbeidet dette i sine budsjetter.  

Kontrollutvalgets rapportering 
Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte 

eventuelle tiltak. Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret. Det er gitt egne bestemmelser om rapportering 

av resultatet av gjennomført forvaltningsrevisjon (KU-forskriften § 11) og selskapskontroll (KU-forskriften § 15). Slik 

rapportering skal være basert på den vedtatte planen (jf. pkt. 4.3 og 4.4).  

Forvaltningsrevisjonsrapporter vil bli oversendt kommunestyret til orientering eller med innstilling etter at utvalget har 

foretatt en vurdering i den enkelte saken. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet (se pkt. 4.2) er kontrollutvalgets 

rapportering i forbindelse med regnskapsrevisjon. 

Kontrollutvalget avgir årlig årsplan og årsrapport til kommunestyret. 

Kontrollutvalget og revisor  
Dette punktet inneholder øvrige forhold til revisor som ikke er knyttet mot noen av punktene ovenfor. 

 Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (ev. regnskapsrevisjon) etter

bestiller/utførermodellen.

 Kontrollutvalget kan avtale innsynsrett i revisjonens arbeidspapirer i den grad det er nødvendig for kontrollutvalgets

tilsynsansvar ovenfor revisjonen (jf. merknader til forskrift om kontrollutvalg § 5, siste ledd). Det lages i så fall en

avtale om dette.

 Kontrollutvalget har innsyn i revisjonens saksdokumenter iht. offentlighetslovens bestemmelser, så langt det er

nødvendig for kontrollutvalgets arbeid. Jf. også forskrift om revisjon § 20.

 Rapporter fra gjennomført ekstern kvalitetskontroll legges fram for kontrollutvalget til orientering.

Kontrollutvalget og sekretariat 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg § 20, skal kontrollutvalget ha et eget sekretariat til å bistå seg i sitt arbeid. Det er 

kommunestyret som skal ”sørge for sekretærbistand som til enhver tid tilfredsstiller kontrollutvalgets behov”. 

Kommentarene til § 20 annet ledd om sekretærtjenester, annet ledd sier: ”Et kompetent sekretariat er en viktig 

forutsetning for at kontrollutvalget skal fungere godt og utøve sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. Sekretariatet 

for kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg må ha tilgang på en bredt sammensatt kompetanse.”  

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (Rokus IKS) er et interkommunalt selskap som ivaretar sekretariatsfunksjonen 

for kontrollutvalgene i Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, 

Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker kommuner. Sekretariatet vil fra 1.1.2013 ha 3 ansatte (3 årsverk). 
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VEDLEGG 2 – Reglement for kontrollutvalget i Aurskog Høland kommune 

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I 
AURSKOG HØLAND KOMMUNE 

 Sist endret av kommunestyret i sak 28/2013, den 24. juni 2013. 

§ 1 Formål

Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i 

kommunen. Utvalget påser at revisjonen fungerer på betryggende måte, jfr. kommunelovens § 77 nr. 

1.og nr.  4 samt forskriftens § 4.

§ 2 Valg – sammensetning

Det vises til kommunelovens § 77 nr. 1 og 2, samt forskriftens § 2 om valgbarhet. 

Kontrollutvalget skal minst bestå av 5 medlemmer, og velges av kommunestyret som første valg etter 

valg av formannskap. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant 

medlemmene leder og nestleder. 

Minst et av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer. 

§ 3 Kontrollutvalgets sekretariat

Det vises til kommuneloven §77 nr 10 og forskriften §20, sekretærens oppgaver vil være: 

 Tilrettelegge og innkalle til møter i kontrollutvalget.

 Påse at saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak

blir iverksatt.

 Være utvalgets operative ledd og sørge for a det blir foretatt tilsyn med administrasjonen og

revisjonen.

 Utøve bestillerfunksjonen i forhold til forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon dersom

kommunestyret vedtar å benytte annen en egen revisor til å utføre slik revisjon.

§ 4 Saksbehandlingen i kontrollutvalget 

Det vises til kommunelovens § 77 forskriftens § 19 og 20. 

Innkalling til møtet sendes normalt skriftlig med minst 5 dagers varsel til utvalgets medlemmer, ordfører, 

rådmannen og kommunens oppdragsansvarlige revisor. 

Andre kan av lederen eller ved flertallsvedtak innkalles til møter. 

Utvalgets møter holdes for åpne dører. 

Det skal vedta å lukke møtet når:  

- Når det foreligger lovbestemt taushetsplikt. 

- Når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold. 

Det kan vedta å lukke møtet når: 

- Når hensynet til personvern krever det. 

- Når hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier det, og det vil komme fram opplysninger i 

møtet som kunne vært unntatt offentlig innsyn etter lov 19. mai 2006, nr. 16 (offentleglova) dersom 

de hadde stått i et dokument. 

Saker behandlet i lukket møte er undergitt taushetsplikt. 

Utvalget har rett og plikt til å sørge for at en sak er tilstrekkelig opplyst før vedtak treffes og saken 
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eventuelt sendes videre. Utvalget kan herunder stanse saksbehandlingen og innhente 

opplysninger/uttalelser, jfr. forskriftens § 5. Når kontrollutvalget finner at saken er tilstrekkelig opplyst 

og har fattet vedtak, oversendes saken snarest mulig til kommunestyret for videre behandling. 

Utvalget rapporterer normalt til kommunestyret. I enkeltsaker av ikke-kontrollerende art, vurderer 

utvalget den videre saksgang. 

Det skal føres møtebok. Møteboken godkjennes av utvalget og underskrives av utvalgets leder. 

Henvendelser til utvalgets medlemmer fra enkeltpersoner, tas opp med sekretær som fremmer sak for 

utvalget. Utvalget avgjør om slike henvendelser skal behandles i utvalget. 

For øvrig gjelder de supplerende regler i kommunelovens kap. 6 samt kommunens reglement så langt 

det passer. 

§ 5 Utvalgets ansvar og oppgaver

Det vises til kommunelovens §77 og forskriftens kap 3- 6. 

Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning. Kontrollutvalget er 

kommunestyrets kontrollorgan og utøver sitt arbeid i henhold til kommuneloven, 

kontrollutvalgsforskriften samt instrukser fra kommunestyret. 

Utvalgets oppgaver fremgår av forskriftens kap 3 - 6. Utvalget skal arbeide med forvaltningsrevisjon 

samt påse at den interne administrative kontroll er etablert og virker betryggende. Utvalget skal 

herunder se til at organisasjon, saksforberedelse og beslutningsprosess i kommunens politiske organer 

og administrasjon ivaretar faglige krav og krav til alminnelig rettssikkerhet. Når det gjelder 

forvaltningsrevisjon, skal utvalget arbeide for å bidra til at midlene blir brukt og forvaltet på en 

forsvarlig måte, samt ha for øye at gjeldende regelverk og vedtak blir fulgt. Utvalget skal videre 

arbeide med saker innen økonomiområdet, herunder avgi innstilling til kommunestyret om kommunens 

regnskaper med revisjonsberetning. 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med kommunens interesser i selskaper med mer. 

Kontrollutvalget avgir ikke innstilling til kommunestyret om kommunens årsberetning, men det 

forutsettes at dokumentet foreligger til kontrollutvalgets behandling av regnskapet. 

Utvalget forelegger for kommunestyret årsrapport om utvalgets arbeid. 

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret er konstituert, utarbeide er plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 

Planen vedtas av kommunestyret selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i 

planperioden jf forskriftens § 10. 

Utvalget rapporterer til kommunestyret i enkeltsaker når det er viktig at dette blir holdt 

orientert, og slik at kommunestyret gis mulighet til å drøfte eventuelle tiltak. 

Kontrollutvalgets leder (nestleder ved leders forfall) har generell møte- og talerett i 

kommunestyrets møter i saker som kommer fra kontrollutvalget. 

§ 5 Bruk av sakkyndig bistand

Utvalget kan benytte seg av sakkyndig bistand når utvalget finner det nødvendig. 
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§ 6 Innhenting av opplysninger

Det vises til kommunelovens § 77 nr. 7 og forskriftens § 5. 

Kontrollutvalget har, uavhengig av regler om taushetsplikt, rett til nødvendig innsyn i alle kommunens 

saksdokumenter og arkiver. 

Utvalget kan be om opplysninger i tilknytning til sitt kontrollarbeid.  Enkeltmedlemmer i utvalget har 

tilsvarende mulighet til gjennom sekretær å be om at revisjonen innhenter opplysninger. Som 

hovedregel innhentes slik informasjon via sekretariatet på bakgrunn av vedtak i kontrollutvalget 

Utvalget tar selv stilling til hvilke dokumenter eller opplysninger det vil ha seg forelagt eller få tilsendt 

som en fast ordning. 

§ 7 Taushetsplikt – offentlighet

Det vises til Forvaltningsloven §13 om lovens alminnelige bestemmelser om taushetsplikt. 

§ 8 Henvendelse til revisjonens personale

Det vises til forskriftens § 5. 

Henvendelser fra kontrollutvalgets medlemmer skjer til distriktsrevisor. Dog kan utøvende revisor 

kontaktes i saker som må anses som kurante. 

§ 9    Uttalelser til pressen

   Utvalgets leder uttaler seg i pressen om saker behandlet i kontrollutvalget. 
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VEDLEGG 3 – Plan for forvaltningsrevisjon 

Plan for forvaltningsrevisjon ble behandlet i kontrollutvalget 24.10.12. Planen ble behandlet i 

kommunestyret 17.12.12, sak 98/12. Kontrollutvalget reviderte planen i møtet 22.1.14, sak 2/14. 

Følgende prosjekter er gjennomført/bestilt: 

 Byggesak - gjennomført

 Politiattest – Gjennomført

 Kriterier for tildeling av sykehjemsplass – under gjennomføring

Prioriterte områder etter revisjon av planen er: 

1. Spesialpedagogisk hjelp barnehage/spesialundervisning grunnskole

2. Tjenester ved nedsatt funksjonsevne

3. Enkeltvedtak og oppfølging av planer

4. Anskaffelser
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VEDLEGG 4 – Plan for selskapskontroll 

Revidert plan for selskapskontroll vedtatt i kontrollutvalgets møte 5.11.2014, sak 39/2014. 

Oversikt over selskap som skal kontrolleres inneværende periode: 

Selskap 
Selskapsfor

m 
Kommune 

Eierandel 

% 

Tidspunkt for 

kontroll 
Aurskog-Høland 

utbyggingsselskap 
AS Aurskog-Høland 100,0 Vår 2016 

Krogstad Miljøpark AS Sørum 100,0 Vår 2016 

Mjølkerampa AS Gjerdrum 100,0 Vår 2016 

NRBR IKS 

Lørenskog  20,6 

Høst 2016 

Nittedal  17,7 

Sørum  9,5 

Aurskog-Høland  7,8 

Fet  6,3 

Rælingen  7,7 

Skedsmo 30,4 

Sentralrenseanlegget RA-2 AS 

Lørenskog 33,3 

Vår 2015 Rælingen 33,3 

Skedsmo 33,3 

NRV AS 

Fet  7,1 

Vår 2015 

Lørenskog 25,0 

Nittedal 14,3 

Rælingen 10,7 

Sørum 10,7 

Skedsmo 32,2 

ØRAS IKS 

Ullensaker 46,7 

Høst 2015 
Eidsvoll 32,6 

Hurdal 3,9 

Nannestad 16,8 

ØRBR Brann og redning IKS 

Eidsvoll 23 

Høst 2016 

Hurdal 3,7 

Gjerdrum 7,3 

Nannestad 12,6 

Nes 20,9 

Ullensaker 32,6 

Øvre Romerike Industriservice AS 

Eidsvoll 33,3 

Høst 2014 Nannestad 33,3 

Ullensaker 33,3 
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Sak nr. Sak Møtedato 

46/2014 Rapportering fra Romerike Revisjon. 3.121.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Romerike revisjon vil blant annet orientere om oppstarten av forvaltningsrevisjonsprosjekt på 

kriterier for tildeling av sykehjemsplass. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 

27



KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 

6 

Sak nr. Sak Møtedato 

47/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 3.12.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2014 for kontrollutvalget i Aurskog-Høland, med jnr. 49/14-53/14.

2. Årshjul 2014, oppdatert november.

3. Oppfølging av saker til behandling.

4. Kontrollutvalgskonferansen 2015.

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 

Under denne saken vil det bli gitt gjensidig orientering om aktuelle saker i henhold til vedleggene. 

Forslag til vedtak 
Sakene tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Jnr. Reg.dato Dok.dato Inn Ut Avsender/Mottaker Innhold U.off. Arkiv Merknader

49 07.11.2014 07.11.2014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, 

rådmann,Romerike Revisjon Protokoll 411.5.4

49 07.11.2014 07.11.2014 x Ordfører Særutskrift Sak 39/14 411.5.5

50 24.11.2014 24.11.2014 x Rokus Årsplan 2015 411.5.1

51 24.11.2014 24.11.2014 x Rri

Overordnet revisjonsplan 2014 Aurskog-

Høland kommune 411.5.1

52 24.11.2014 24.11.2014 x Rokus Notat til kontrollutvalget 411.5.1

53 26.11.2014 26.11.2014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, 

rådmann, Romerike Revisjon Innkalling 411.5.1

Referert i møtet 3.12.2014

Postliste 2014 for kontrollutvalget i Aurskog-Høland

Vedlegg 1 sak 47/14
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Oppdatert 25.11.14 

Årshjul for kontrollutvalget i Aurskog-Høland 2014 

Møte Saker 

Følgende 

rapportering sendes 

fortløpende (til 

sekretariatet) 

 Samme økonomiske rapportering som formannskapet får.

 Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging.

I hvert møte eller 

når  

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert

under hvert enkelt møte).

 Sekretariatsleders oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak

og oppfølgingen av disse.

 Oppfølging av revisjonens merknader.

22.januar 2014  Rådmannen orienterer om internkontroll melding 2013.

 Kontrollutvalgets årsmelding 2013.

 Vurdering av prioriteringer i Plan for forvaltningsrevisjon 2013 –

2015. 

 Vurdering av prioriteringer og fremdriftsplan i Plan for

selskapskontroll 2013 – 2015.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt.

 Eventuelt

26. februar 2014  Selskapskontroll Norasonde.

 Selskapskontroll Krisesenteret.

 Rapport fra undersøkelse om vedtakene fra kommunestyret er

mulig følge opp i ettertid.

 Revidert plan for forvaltningsrevisjon

 Revidert plan for selskapskontroll

 Henvendelse til kontrollutvalget (fra Iwona Johansen).

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt

 Eventuelt

23. april 2014  Årsregnskap 2013. Rådmannen ved økonomisjefen er innkalt til å

redegjøre for årsregnskap og årsrapport. Revisjonen redegjør for

revisjonsberetningen. Kontrollutvalget skal på bakgrunn av

revisjonsberetningen, avgi uttalelse om årsregnskapet. Denne skal

avgis til kommunestyret, med kopi til formannskapet før

formannskapet behandler regnskapet.

 Gebyrer i innsynssaker, KU-sak 16/14.

 Referater, orienteringer og diskusjoner

 Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt

Vedlegg 2 sak 47/14
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Møte Saker 

21. mai 2014  Henvendelse til kontrollutvalget angående administrasjonens

oppfølging av Digernesetsaken.

 Forvaltningsrevisjon politiattester. ok

 Revisjonen legger frem en plan for et nytt forvaltnings-

revisjonsprosjekt på kriterier for tildeling av sykehjemsplass.

 Orientering om Romerike Revisjon ved daglig leder Nina Neset.

 Referater, orienteringer og diskusjoner

 Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt

3. september 2014  Informasjon om rutiner for varsling.

 Oppfølging av forvaltningsrevisjon om byggesak, ref KU-sak

46/13 og KS-sak 72/13.

 Oppsummeringsbrev regnskap 2013 og kommunens svar.

 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt -  kriterier for tildeling

av sykehjemsplass.

 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomhet 2015.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt.

 Uavhengighetserklæringer RRi.

8. oktober 2014

Avlyst 

 Besøk ASVO Bjørkelangen utsettes i påvente av beslutning om

sammenslåing med Neverstua.

5. november 2014  Revidert plan for selskapskontroll sjekk mot den som er nokså

nylig revidert.

 Samarbeid mellom kontrollutvalg, sak fra NES.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

o Rapport ASVO og Neverstua + styrebehandlingene.

Eventuelt orienteringssak.

 Rapportering fra Romerike Revisjon.

3. desember 2014  Orientering om revisjonens plan for årsregnskap 2014.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Saksbehandling av sak om rivning av låve på Vestre Bunes.

 Årsplan for 2015.

 Rapportering fra Romerike Revisjon.

2015  Årsrapport 2014.

 Mars – FR tildeling av sykehjemsplass.

 Oppfølging av FR- politiattester første halvår 2015.

 Samtidig med årsregnskap og årsrapport 2014: Orientering om
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Møte Saker 

omstillingsprosjektet jf. Behandling av Økonomiplan 2014 – 2017. 
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Oppfølging KU-saker Aurskog-Høland-2014 

Sist redigert 26.11.2014 1 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølgi

ng 

Ferd

ig 

24.1.14 01/2014 Melding om 
internkontroll, 
rådmannen orienterer. 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

02/2014 Kontrollutvalgets 
årsrapport 2013. 

1. Kontrollutvalget årsrapport for 2013 vedtas.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
• Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2013 til
orientering 

Sendt kommunen 
11.2.13 

KS 18.3.13 
Sak 6/13 



03/2014 Vurdering av 
prioriteringer i Plan for 
forvaltningsrevisjon 
2013 – 2015. 

Plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2015 oppdateres, og legges frem på 
neste møte. 



04/2014 Vurdering av 
prioriteringer og 
fremdriftsplan i Plan for 
selskapskontroll 2013 - 
2015. 

Plan for selskapskontroll 2013 – 2015 oppdateres, og legges frem på 
neste møte. 



05/2014 Referater, orienteringer 
og diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 

06/2014 Rapportering fra Østre 
Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning. 



07/2014 Eventuelt. Ingen saker. 

26.2.14 08/2014 Selskapskontroll 
NORASONDE AS. 

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den til 
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.

Særutskrift sendt 
28.3.2014 

KS 17.3.14 
Sak 10/14 



09/2014 Selskapskontroll 
Krisesenteret IKS. 

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

1. Kommunen bør vurdere å samordne eierskapsspørsmål i

Særutskrift sendt 
28.3.2014 

KS 17.3.14 
Sak 11/14 



Vedlegg 3 sak 47/14
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølgi

ng 

Ferd

ig 

eksisterende forum. 
2. Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber

eierrepresentantene i representantskapet i Romerike
krisesenter IKS om å følge opp følgende anbefalinger fra
revisjonen:

 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.

10/2014 Undersøkelse av om 
vedtakene fra 
kommunestyret er mulig 
følge opp i ettertid. 

Kontrollutvalget anmoder kommunen om å endre praksis, og formulere 
vedtakene fullt ut slik at det ikke er tvil om hva som er innstilling og hva 
som er vedtak. 

Særutskrift sendt 
28.3.2014 

KS 17.3.14 
Sak 5/14 referatsak 



11/2014 Revidert Plan for 
forvaltningsrevisjon 
2013 – 2015. 

1. Kontrollutvalget vedtar revidert plan for forvaltningsrevisjon for
Aurskog-Høland kommune for perioden 2013-2015.

2. Planen sendes kommunestyret til orientering som referatsak.

Særutskrift sendt 
28.3.2014 

KS 17.3.14 
Sak 5/14 referatsak 



12/2014 Revidert Plan for 
selskapskontroll 2013 - 
2015. 

1. Kontrollutvalget vedtar revidert plan for selskapskontroll for
Aurskog-Høland kommune for perioden 2013-2015.

2. Planen sendes kommunestyret til orientering som referatsak.

Særutskrift sendt 
28.3.2014 

KS 17.3.14 
Sak 5/14 referatsak 



13/2014 Henvendelse til 
kontrollutvalget. 

Sekretær lager utkast til svarbrev. Kopi av svarbrevet sendes 
rådmannen. 

Svar sendt 
14.3.14 



14/2014 Referater, orienteringer 
og diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 

15/2014 Rapportering fra Østre 
Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning. 

16/2014 Eventuelt. Sekretariatet undersøker lovligheten av gebyrvedtaket. Notat sendt 
rådmannen for 
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Sist redigert 26.11.2014 3 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølgi

ng 

Ferd

ig 

uttalelse 31.3.14 

23.4.14 17/2014 Årsregnskap og 
årsberetning 2013. 

Kontrollutvalgets uttalelse til Aurskog-Hølands kommunes årsregnskap 
og årsberetning 2013 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi 
til formannskapet. 

Særutskrift sendt 
24.4.14. 

K-styret 5.5. 

18/2014 Gebyrer i innsynssaker, 
KU-sak 16/14. 

Kontrollutvalget stiller spørsmål ved hensiktsmessigheten og lovligheten 
å innføre betaling for innsyn, og  
sender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
• Kommunestyre ber rådmannen om å legge frem en sak for 
kommunestyret innen rimelig tid hvor behovet for å innføre 
betalingsplikt for innsynsbegjæringer er vurdert også i forhold til 
hensynet til innbyggerne rett til innsyn og kommunes utgifter ved en slik 
ordning. 

Kontrollutvalget ber om at utvalgets vedtak legges frem for 
formannskapet i forbindelse med behandlingen av sak 79/14. 

Særutskrift sendt 
24.4.14. 

Behandlet i k-styret  
25.8 sak 45/14 
Vedtak: Aurskog- 
Høland kommune 
innfører betaling for 
innsynsbegjæringer 
i samsvar med 
reglene i 
offentlighets- 
forskriften. 
Utredningsarbeider 
faktureres der 
arbeidet overstiger 
5 arbeidstimer. For 
2014 gjelder en 
timepris på kr. 500.- 

 

19/2014 Rapportering fra Østre 
Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning. 

20/2014 Referater, orienteringer 
og diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 

21/2014 Eventuelt. Fra utvalgets behandling: Katrine Nærby har tatt kontakt med 
sekretariatet angående kontrollutvalgets behandling av brev datert 
2.9.13. Utvalget har i sitt svar av 9.10.13 vist til hennes brev av 29.9.13. 

Kontrollutvalget har ikke mulighet til å behandle saken. Det foreligger en 
dom i Jordskifteretten og i Tingretten. Hvis saken fortsatt oppleves som 
en konflikt, kan partene møtes i Konfliktrådet i Oslo og Akershus, og 
man kan gjøre en henvendelse dit. 
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behandles 

Behandlet Oppfølgi

ng 

Ferd

ig 

Ingen vedtak. 

21.5.14 22/2014 Henvendelse til 
kontrollutvalget 
angående 
administrasjonens 
oppfølging av 
Digernesetsaken. 

1. Kontrollutvalget gjør oppmerksom på at utvalget fører det
løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen
på vegne av kommunestyret.

2. Kontrollutvalget vil peke på at det er behov for at rådmannens
orienteringer om fremdriften i arbeidet med oppfølging av
Digernesetsaken legges frem som egen sak for kommunestyret,
og sendes ut sammen med de øvrige sakene, slik at
representantene eventuelt får mulighet til å stille spørsmål
innen 3 dager før behandling i henhold til kommunestyrets
reglement. På denne måten blir også publikum orientert.

3. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til
vedtak:

 Orienteringer om fremdriften i arbeidet med
oppfølging av Digernesetsaken legges frem som egen
sak for kommunestyret, og sendes ut sammen med de
øvrige sakene.

 Rådmannens svar på henvendelsen fra Simen
solbakken oversendes kommunestyret.

Særutskrift sendt 
kommunestyret 
22.5.14 

Kommunestyret 
16.6 sak 40/14 



23/2014 Forvaltningsrevisjonsrap
port – politiattester. 

1. Kontrollutvalget har særlig merket seg revisjonens anbefalinger og
konklusjoner, og tar rapporten til etterretning.

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
a. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.
b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp
rapporten. 
c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra

administrasjonen om status for oppfølging av
rapporten første halvår 2015.

Særutskrift sendt 
kommunestyret 
22. 5.14

Kommunestyret 
16.6 sak 41/14 



24/2014 Plan for et nytt 
forvaltningsrevisjonspro
sjekt på kriterier for 
tildeling av 
sykehjemsplass. 

Revisjonen arbeider videre med et forslag til problemstillinger som 
legges frem på neste møte. 

Særutskrift sendt 
revisjonen 
22.5.14 
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25/2014 Orientering om 
Romerike Revisjon. 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

26/2014 Rapportering fra Østre 
Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning. 

27/2014 Referater, orienteringer 
og diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 

28/2014 Eventuelt. Ingen vedtak. 

3.9.14 29/2014 Orientering fra 
rådmannen om 
kommunens system for 
behandling av 
tips/varsling. 

Kontrollutvalget tar informasjon om kommunens system for varsling til 
etterretning. 



30/2014 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrap
port om byggesak. 

Kontrollutvalget tar orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjon på 
byggesak til etterretning. 



31/2014 Oppsummeringsbrev 
regnskap 2013. 

1. Kontrollutvalgets tar oppsummeringsbrevet for 2013 for
Aurskog-Høland kommune og rådmannens svar til orientering. 
2. Kontrollutvalget vil følge opp om forholdene som er omtalt i
oppsummeringsbrevet er brakt i orden ved neste regnskapsavslutning. 



32/2014 Budsjett for kontroll og 
tilsyn 2015. 

1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og

tilsynsordningen for Aurskog-Høland kommune

vedtas og oversendes kommunen som

kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2015.

Poster Budsjett 2015

Kontrollutvalget Møtegodtgjørelse 90 000

Arbeidsgiveravgift 13 000

Andre utgifter 35 000

Sum  138 000

Sekretariatet Ramme for virksomheten      174 000

Revisjonen Ramme for virksomheten   1 405 000

Særutskrift sendt 
4.9.14 

KS 15.12 
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Kontroll og tilsyn 1 717 000 

2. Forslaget følger formannskapets innstilling til

kommunestyret vedrørende budsjettet for Aurskog-

Høland kommune 2015.

3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med

spesifisering av bevilgede beløp for kontroll- og

tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget til orientering.

33/2014 Bestilling av 
forvaltningsrevisjonspro
sjekt på kriterier for 
tildeling av 
sykehjemsplass. 

Kontrollutvalget vedtar at prosjektet starter opp og ber revisjonen om å 
rapportere jevnlig. 

Særutskrift sendt 
4.9.14. 



34/2014 Revisors 
uavhengighetserklæring. 

Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger tas til orientering. 

35/2014 Rapportering fra 
Romerike Revisjon. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning. 

36/2014 Referater, orienteringer 
og diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 

37/2014 Eventuelt. Ingen vedtak. 

5.11.14 38/2014 Referater, orienteringer 
og diskusjoner. 

Fra behandlingen: 
Sekretær orienterte om at kommunestyret vil ta i bruk iPads fra 2015. 
De vil etter planen bli delt ut på siste kommunestyremøte før jul. Nytt 
saksbehandlingsprogram kommer i drift etter sommerferien 2015. 
Kontrollutvalget får tildelt iPads samtidig. Kontrollutvalget vil fra nyttår 
få innkallingen elektronisk. 
Vedtak: 
Sakene tas til orientering. 



39/2014 Revidert plan for 
selskapskontroll. 

1. Kontrollutvalget vedtar plan for selskapskontroll for kommunene på
Romerike.

Særutskrift sendt 
7.11.14 
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2. Planen sendes kommunestyret som en referatsak.

40/2014 Samarbeid mellom 
kontrollutvalg. 

Kontrollutvalget ber sekretariatet å utarbeide et forslag til møteplass for 
kontrollutvalgene på Romerike.  



41/2014 Rapportering fra 
Romerike Revisjon. 

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

42/2014 Eventuelt. Fra behandlingen: 
Torvund tok opp en sak om rivning av låve på Vestre Bunes. 
Kommunestyret har vedtatt en kulturminneplan. Den er retningsgivende 
for administrasjonen. I kommunestyrevedtaket er det også vedtatt at 
kulturminner med vernekategori 2 skal bevares. Hvis administrasjonen 
ikke innstilte på å avvike fra planen, ville det ikke være nødvendig å 
legge saken fram for politisk behandling. Hvis administrasjonen innstiller 
på å avvike fra planen, skal saken til behandling i kommunestyret etter 
formannskapsbehandlingen. 
Vedtak: 
Sekretariatet undersøker saksbehandlingen nærmere. Saken settes opp 
til behandling i neste møte. 



ok 
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Målgruppe
Ledere/medlemmer av kontrollutvalg, 

kontrollutvalgssekretærer, revisorer og andre som er 
interessert i tilsyn og kontroll i kommunesektoren

Hovedtemaer:

Kommunelovutvalget  > 

Kommunereform  > 

Informasjonssikkerhet  >

Evaluering av kontrollutvalg og sekretariater  > 

Korrupsjon  >
Grå økonomi  >

NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

4-5 februar 2015
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

P R O G R A M

Følg konferansen 
på Twitter:
#ku15nkrf

www.twitter.com/nkrf

Vedlegg 4 sak 47/14
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Onsdag 4. februar
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16.00

  17.00

19.30

Møteleder: Daglig leder Ole Kristian Rogndokken, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

Registrering og kaffe/rundstykke / utstilling

Velkommen
u Møteleder Ole Kristian Rogndokken, 
   daglig leder, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

Åpning
u Riksrevisor Per-Kristian Foss

Kommunelovutvalget – statusrapport
u Utvalgsmedlem Nina Neset, daglig leder, Romerike Revisjon IKS

Lunsj / utstilling

Kommunereform – ekspertutvalgets sluttrapport
u Ekspertutvalgets leder Signy Irene Vabo, professor, Høgskolen i Oslo og Akershus

Pause / utstilling

Kommentarer til ekspertutvalgets rapport 
u Dr. polit. Jan Erling Klausen, forsker, Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
u Professor Nils Aarsæther, UiT Norges arktiske universitet

Pause / utstilling

Annonseres senere

Pause / utstilling

Null CTRL: Så lett går det galt!
I en prisbelønt artikkelserie har Dagbladets reportere avdekket hvordan sviktende 
datasikkerhet rammer oss hjemme, på jobb og i det offentlige rom.

u Reportasjeleder Espen Sandli, Dagbladet

Middag
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Torsdag 5. februar

10.00

09.00

09.05

12.45

14.45

10.30

11.30

13.30

13.50

Velkommen
u Møteleder Sverre Bugge Midthjell, leder, NKRFs selskapskontroll- og 

kontrollutvalgskomite og rådgiver, KonSek Midt-Norge IKS

KMDs evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariater
u Director Birte Bjørkelo, Deloitte AS

Pause / utsjekking / utstilling 

Paneldebatt om resultatene fra KMDs evaluering 
Panel:
u Roar Thun (Ap), kontrollutvalgsleder, Ski kommune og styreleder i Follo interkommunale 

kontrollutvalgssekrtariat (FIKS)
u Torgun M. Bakken, daglig leder, Glåmdal sekretariat IKS
u Orrvar Dalby, daglig leder, Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (VIKS)

Lunsj / utstilling

Korrupsjon
u Foredragsholder annonseres senere

Pause / utstilling 

Grå økonomi
Aftenposten setter i en serie reportasjer søkelyset på kobling mellom hvit og svart økonomi. 
Norske skattekroner sluses inn i prosjekter der underleverandører driver svart og svindler  
med moms, skatt og avgifter.
u Journalist Siri Gedde-Dahl, Aftenposten 

Kåseri 
u Annonseres senere 

Avslutning 
u Styreleder Per Olav Nilsen, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

u Møteleder: Møteleder Sverre Bugge Midthjell, leder, NKRFs selskapskontroll- og 
kontrollutvalgskomite og rådgiver, KonSek Midt-Norge IKS

15.15

  15.20
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Påmelding
• Påmeldingsfrist: 18. desember 2014.

• Bindende påmelding skal skje via NKRFs nettsider

• Faktura vil bli tilsendt etter påmeldingsfristens utløp.

• Det tas forbehold om endringer i programmet.

Avbestillingsbetingelser
• Avbestilling må skje skriftlig.

• Det vil ved avbestillinger etter påmeldingsfristens utløp kreves et gebyr på kr 500 til dekning av

administrasjonsutgifter. Ved avbestilling senere enn en uke før konferansestart belastes 50 % av

konferanseavgiften.

• Avbestilling ved legitimert sykdom behandles særskilt.

• Avmelding på konferansedagen, eller ev. uteblivelse, medfører full konferanseavgift.

• Ved hotellreservasjon kommer i tillegg ev. ansvaret overfor hotellet.

• Deltakelse kan ved behov overføres til en annen kollega.

Konferansepriser*
• Deltakelse inkl. helpensjon: Kr 6 200 (ikke-medlemmer: Kr 6 600)

• Dagpakke (lunsj mm): Kr 5 100 (ikke-medlemmer: Kr 5 500)

Prisene inkluderer dokumentasjon, lunsj, drikke til måltidene og servering i pausene.

• Ekstra overnatting m/frokost fra 3. - 4. februar 2015:  Kr 1 300.

*) Deltakere fra kontrollutvalg i kommuner/fylkeskommuner hvor sekretærtjenesten ivaretas 
    av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris.

Konferansehotellet
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Ved behov vil også Comfort Hotel RunWay, som ligger vegg i vegg med konferansehotellet, 

bli benyttet til overnatting.

Forhåndsgodkjenning
13 timer i forhold til NKRFs regler for obligatorisk etter- og videreutdanning.

 Norges Kommunerevisorforbund

Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo

Telefon 23 23 97 00, post@nkrf.no, www.nkrf.no

 www.twitter.com/nkrf  (#ku15nkrf)

faglig arena • nettverksbygging • inspirasjon

G E N E R E L L  I N F O

NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

4-5 februar 2015
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Sak nr. Sak Møtedato 

48/2014 Eventuelt. 3.12.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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