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Sak nr. Sak Ca tid for 
behandling 

1/2014 Anskaffelse av advokattjenester. 08.15 

2/2014 Kommunens rutiner for behandling av tips/varsling. 09.00 

3/2014 Næringsfondet og bruk av midler. 09.30 

4/2014 Kontrollutvalgets årsrapport 2013 10.00 

5/2014 Selskapskontroll ØRU/ØRIK. 10.15 

6/2014 Kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 10.30 

7/2014 Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt. 10.45 

8/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 11.00 

9/2014 Eventuelt. 11.15 
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kontrollutvalgets leder 

Lørenskog 28.1.14 
Mona Moengen 
sekretær for kontrollutvalget 



Kontrollutvalget i Nes kommune 

Sak nr. Sak Møtedato 

1/2014 Anskaffelse av advokattjenester. 4.02.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Oppslag i Raumnes 10. oktober 2013.

2. Notat fra rådmannen av 21.1.14 om kjøp av advokattjenester.

3. Notat fra Østre Romerike revisjonsdistrikt, Anskaffelse av advokattjenester.

Saksopplysninger 
I Raumnes 10. oktober 2013 var det et oppslag om omfattende kjøp av advokattjenester, hvor 

det reises spørsmål om anskaffelsen har gått utenom reglene for offentlige anskaffelser 

(vedlegg 1). På denne bakgrunn innkalte kontrollutvalget rådmannen til møtet, og ba 

samtidig om et notat om saken, se vedlegg 2. 

Kontrollutvalget har også spurt Østre Romerike revisjonsdistrikt om dette forholdet var 

sjekket ut tidligere og om eventuelle funn. Revisjonen oppsummerer tidligere 

forvaltningsrevisjoner og undersøkelser slik: 

 Det tidligere kontrollutvalget hadde fokus på kommunens kjøp av advokattjenester.

Rådmannens svarte at det revisjonen hadde påpekt ville bli innarbeidet i kommunens

rutiner.

 Revisjonen ser det slik at rådmannen ikke har fulgt opp sitt svar eller vedtak i saken,

eller at endrede rutiner ikke har blitt etterlevet i praksis, dersom kommunen har

fortsatt å kjøpe advokattjenester uten å innhente tilbud i det enkelte tilfelle fra minst 3

leverandører eller foreta en anbudskonkurranse.

 Nes kommune har kjøpt advokattjenester fra Kvale & Co Advokatfirma DA slik det

framgår av tabellen nedenfor: (Det har tatt det utgangspunkt at alle fakturaer er inkl.

mva.)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totalt mva 25 % Netto

anskaffet 
65 431 47 715 13 125 210 316 138 718 203 081 48 375  
25 215            85 381            72 500 101 719 172 011 36 961 39 950  
54 713            99 549 113 594 153 756 140 942 119 489 56 974  

117 688 

117 938 
184 625 70 000 62 750 337 606 105 688  
139 958 74 719 25 000 361 728 245 798  

39 440 17 500 111 469 99 500 64 036 101 125  
51 375  
74 063  

145 359 507 711 541 302 721 979 638 921 1 248 339 597 910 4 401 521 880 304 3 521 217 

Kilde: Kommunens regnskap, skjermbilde SU07, fra 2007 fram til bokført den16.12.2013. 

Revisjonens notat ligger som vedlegg 3 til saken. 

Rådmannen konkluderer i sitt notat med at det er viktig og riktig å følge Lov om offentlig 

Tidligere utsendt.



Kontrollutvalget i Nes kommune 

anskaffelse også på dette området og vil umiddelbart, enten sammen med de øvrige 

kommunene på Øvre Romerike eller selvstendig, utlyse konkurranse dette området. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp at anbefalingene i forvaltningsrevisjon

om oppfølging av innkjøp fra 2009, herunder påse at det utlyses konkurranse om

anskaffelse av advokattjenester. Kontrollutvalget følger opp innen utgangen av 2014.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Vedlegg 2 sak 1/14

































ANSKAFFELSE AV ADVOKATTJENESTER 

Østre Romerike revisjonsdistrikt 

NOTAT 

Til: Nes kontrollutvalg, bestilling til møte den 29.1.2014 

Fra:  Østre Romerike revisjonsdistrikt 

ANSKAFFELSE AV ADVOKATTJENESTER 

Revisjonen har mottatt følgende fra sekretariatet (utdrag av e-post datert 12.12.2013) 
I samme møte vil kontrollutvalget innkalle rådmannen for å redegjøre om anskaffelser 
av advokattjenester, se vedlagte artikler. I denne forbindelse spør kontrollutvalget om 
revisjonen har sjekket dette forholdet tidligere og/eller eventuelt om dere har gjort 
noen anmerkninger. Tilbakemelding på dette spørsmålet må også være sekretariatet i 
hende senest 13. januar. 

Innledning 

I dette notatet tar revisjonen utgangspunkt i to forvaltningsrevisjoner og en rapport om 
anskaffelse av anleggsmaskiner. Vi gjør rede for funn og relevante vedtak i kontrollutvalg og 
kommunestyret, samt rådmannens tilsvar til rapporten om anskaffelser som kontrollutvalget 
mottok til behandling i 2009.  

Vi henviser i tillegg til underliggende dokumentasjon fra tidligere undersøkelser. 

Revisjonen viser også til overordnet analyse, plan for forvaltningsrevisjon og 
kontrollutvalgets oppfølging av innkjøpsrapporten fra 2009, i utvalgets møte i juni 2011. 

Notatet avsluttes med revisjonens oppsummering og oversikt over kjøp av advokattjenester 
fra 2007 fram til det som er bokført per 16.12.2013.  

Forvaltningsrevisjon om innkjøp fra 2007 

Nes kontrollutvalg behandlet forvaltningsrevisjonsrapport om innkjøp i Nes kommune som 
sak 31/07 den 21.11.2007. Direkte anskaffelser ble viet plass i denne rapporten. Det står i 
rapporten at kommunen hadde kjøpt konsulenttjenester for over 6 millioner og at kommunen 
manglet avtale med de ti største leverandørene blant disse (i alt 130 leverandører). Det ble 
ikke sett spesielt på kjøp av advokattjenester. 

Anskaffelse av anleggsmaskiner fra 2008 

Deretter behandlet Nes kontrollutvalg revisjonsrapporten om anskaffelse av anleggsmaskiner 
som sak 2/2008 den 28.2.2008. Revisjonsrapporten ble kalt «Kontroll og vurdering av 
lovanvendelsen som ble brukt av Nes kommune ved valg av innkjøp av anleggsmaskiner til 
Esval avfallsdeponi. Nes kommunes høringssvar er datert 25.1.2008, saksbehandler Arild 
Skogholt.  

Forvaltningsrevisjon om oppfølging av innkjøp fra 2009 

I tråd med plan for forvaltningsrevisjon 2008-2011 ble det gjennomført et oppfølgingsprosjekt 
om innkjøp for 2008. I rapporten fra revisjonen ble det vist til en vurdering av 
anskaffelsesjuridiske spørsmål som ble utarbeidet av KS Advokatene på forespørsel fra Østre 
Romerike revisjonsdistrikt og etter avtale med Nes kommune v/rådmannen. Det vises spesielt 
til punkt 2.2 i uttalelsen som fulgte rapporten som vedlegg og som vedlegges dette notatet. 

Vedlegg 3 sak 1/14



ANSKAFFELSE AV ADVOKATTJENESTER 

Østre Romerike revisjonsdistrikt 

Om advokattjenester står det følgende i revisjonsrapporten: 
Advokattjenester 
Etaten (teknisk etat, rev.anm.) har kjøpt advokattjenester fra et firma for 380 000 
kroner eks mva1 i 2008 relatert til en rekke oppdrag for Teknisk etat, men også for 
andre etater. Et oppdrag i 2008 ble tildelt advokaten under henvisning til unntaket i 
”hasteparagrafen” § 2-1 c2) og det var utarbeidet anskaffelsesprotokoll med nærmere 
begrunnelse. Anskaffelsesprotokollen var ikke journalført. 

I en vurdering som KS-advokatene har foretatt på forespørsel fra oss, har vi tatt opp 
om det er sannsynlig at ovennevnte bestemmelse kunne benyttes i dette tilfellet, og 
vurderingen har på dette punkt denne konklusjonen: 
”Vi er ikke kjent med hvilken gebyrileggelse saken dreier seg om, men forstår det slik 
at det aktuelle behovet for bistand kom uforutsett. Kommunens begrunnelse for å 
bruke unntaket bær da være holdbar. Men også i disse tilfellene bør kommunen 
vurdere om også andre firmaer skal kontaktes, på samme måte som for anskaffelser 
under terskelverdien.” (Pkt. 2.2 i vurderingen fra advokaten). 

Kommunen har kjøpt advokattjenester fra samme firma for mer enn 200 000 kroner i 
2008. Etter kommunens retningslinjer skal kjøp over 200 000 kroner kunngjøres 
nasjonalt. Kommunen anbefales å vurdere hvilken type juridisk bistand de normalt har 
behov for, og deretter vurdere hvordan denne bistanden mest hensiktsmessig kan 
dekkes. Dersom kommunen velger å ikke ha rammeavtale, skal kommunen i 
utgangspunktet henvende seg til tre eller flere advokater for hver enkelt anskaffelse. 
Det vises til punkt 2.3 i vurderingen fra KS-advokat. 

Vi valgte ut to fakturaer for kontroll. De valgte fakturaene inneholder opplysninger om 
oppdragets art og fakturert totalbeløp. I saken som gjaldt bistand i forbindelse med 
ovennevnte gebyr, sto timepris oppgitt i oppdragsbekreftelsen.  

Spørsmål om innholdet i en faktura har vi også forelagt for KS-advokat. Her henvises 
til advokatforeningens regler for god advokatskikk som også har en bestemmelse om 
opplysningsplikt om hvordan salæret er beregnet. Det er avgjørende at den som mottar 
fakturaen kan lese hvilken sak det gjelder og hvilket arbeid som er gjort. Vi henviser 
for øvrig til KS-advokatens vurdering i pkt. 2.4.  
Revisjonens vurdering er at innholdet i de kontrollerte fakturaene var i samsvar med 
reglene.  

Rådmannens tilsvar til rapporten fra 2009 

Rådmannen besvarte rapporten 12.10.2009 og formulerte seg slik: «Nes kommune har mottatt 
revisjonsrapporten om innkjøp i Nes kommune. Vi tar anbefalingene til etterretning og vil 
innarbeide disse i kommunens rutiner.» 

Anbefalinger i rapporten fra 2009 

Rapportens anbefalinger ble formulert slik: 
Revisjonen anbefaler at det iverksettes tiltak som bidrar til økt etterlevelse av 
regelverket om offentlige anskaffelser, herunder: 

1 I svarbrevet fra KS-advokat er det beløpet inkl. mva som er oppgitt, men omtalt som eks.mva. 
2 ”anskaffelsen på grunn av uforutsette omstendigheter ikke kan utsettes i den tiden det tar å gjennomføre en 
konkurranse” (forskriften § 2-1 c) 



ANSKAFFELSE AV ADVOKATTJENESTER 

Østre Romerike revisjonsdistrikt 

• At anskaffelser så langt det er mulig skal være basert på konkurranse. Kravet
gjelder fra første krone, og omfatter kjøp av både varer og tjenester.

• Implementerer tiltak for økt etterlevelse av rammeavtalene (gjennom IIØR).

• At det utarbeides rutiner som sikrer god kontroll når kommunen handler på en
rammeavtale. To forhold er spesielt aktuelle. For det første rutiner for
regelmessig kontroll av at leverandør overholder avtalte betingelser og
kontrollrutiner for å sikre at priser og prisøkninger er i samsvar med avtale. For
det andre rutiner som sikrer god kontroll med avrop på rammeavtaler, herunder
at det utarbeides kontrakter under kontrakten når det er naturlig (særlig aktuelt
for enkelte konsulenttjenester).

• At arkivlovens bestemmelser om journalføring etterleves.

Vedtak – revisjonsrapporten fra 2009 

Kontrollutvalget og kommunestyret vedtok blant annet at rådmannen «bes følge opp 
anbefalingene i rapporten». 

Underliggende dokumentasjon  

Revisjonens underliggende dokumentasjon fra gjennomgangen i 2009 viser blant annet 
følgende når det gjelder Nes kommunes bruk av Advokatfirma Kvale & Co (advokat3 
Christian Stang Våland): 

• Høyesterettsdom 2004-1789-A – Rt-2004-1603: Lørenskog kommunes advokat i
saken om eiendomsrett – deling av fast eiendom – gebyr for deling var advokat
Christian Stang Våland. Av punkt (42) i dommen står: «… Tvert imot forstår jeg den
skriftlige erklæringen fra utbyggingssjef Arild Skogholt slik at kommunen ikke har
hatt timebruk som parameter.»

• I forbindelse med revisjonen i 2009 tok vi utgangspunkt i reskontro for 2008, total
omsetning kr 453 9084,-. Vi valgte ut en faktura for nærmere kontroll. Fakturaen
omfattet blant annet «omfattende bistand vedrørende klage over Tollmyndighetenes
vedtak om å ilegge sluttbehandlingsavgift». I møte med Skogholt fikk vi på
forespørsel forelagt oppdragsbekreftelse datert 4.9.2008 (saksdokument 2008/323) og
anskaffelsesprotokoll. Protokollen var datert 4.9.2008, undertegnet av Arild Skogholt
og inneholdt en begrunnelse for hvorfor det ikke var mulig å avholde en normal
konkurranse. Dette framkommer i rapporten. I rapporten framkommer også at
anskaffelsesprotokollen ikke var journalført. Det som jeg nå ser, er at faktura som vi
tok utgangspunkt i, hadde fakturadato 9.9.2008. Det er derfor mye som taler for at
oppdraget var påbegynt før oppdragsavtale ble inngått (ordrebekreftelse fra Kvale av
4.9.2008, akseptert av Nes kommune 9.9.2008). Kravet fra Toll og avgift kom i
fellesferien 2008 står det i anskaffelsesprotokollen. Oppdragsbekreftelse og
anskaffelsesprotokoll ble trolig utarbeidet etter at Kvale & Co hadde påbegynt
arbeidet. Dersom kravet fra Toll og avgift ikke ble behandlet før i september 2009
synes det tvilsomt å begrunne anskaffelsen med den såkalte «hasteparagrafen» slik
revisjonen nå ser det. «Omfattende bistand» ble som nevnt fakturert den 9.9.2008.

3 Møterett for høyesterett fra 2004, Partner i Kvale & Co Advokatfirma DA. Christian Stang Våland yter generell 
forretningsjuridisk bistand med vekt på transaksjoner, verdipapirhandel, offentlig rett og prosedyre. Han 
representerer blant annet flere kommuner, herunder i rettsaker for alle instanser, finanskonsern, verdipapirforetak 
og handelsbedrifter. Han er medlem av flere styrer innen handel og finans. (Hentet fra hjemmesiden til Kvale 
Advokatfirma DA den 16.12.2013.) 
4 Kr 453’ inkluderer mva som kompenseres. I tillegg kommer fradrag for inngående avgift, kr 23 587,-. 



ANSKAFFELSE AV ADVOKATTJENESTER 

Østre Romerike revisjonsdistrikt 

• På bakgrunn av spørsmål fra kontrollutvalgets medlem Audun L. Bollerud (juni 2009)
om at kommunen kjøper inn juridiske tjenester fra advokatfirmaet Kvale uten at det
har vært ute på anbud, innhentet vi nærmere dokumentasjon for bilaget datert 7.3.2008
(se kulepunktet nedenfor). Vi hentet i tillegg ut reskontro for den aktuelle
leverandøren for 2009. I 2009 hadde Kvale fakturert Nes kommune for kr 68 500,- eks
mva. på tidspunktet for vår undersøkelse i juni 2009.

• Faktura datert 7.3.2008 omfattet blant annet «omfattende bistand vedrørende
oppfølging av sak vedrørende undersøkelser foretatt av kommunerevisjonen i forhold
til anbudsregler». Innhentet dokumentasjon viste at bistanden omfattet å få satt opp et
brev og lage en presentasjon til rapporten om anskaffelse av anleggsmaskiner
(revisjonsrapporten er omtalt ovenfor).

• Kontrollutvalgets protokoll fra møte 18.6.2009 sier følgende: Offentlige anskaffelser:

Audun Bollerud har sendt e-post til utvalget om kommunens kjøp av juridiske
tjenester. ØRR har et pågående prosjekt om innkjøp og i dette vil kjøp av juridiske
tjenester bli omtalt.

Fra overordnet analyse 2013-2015, punkt 2.6.3 om anskaffelser 

Nes kommune har ikke inngått rammeavtale om kjøp av juridiske tjenester. Regelverket tilsier 
at man må gjennomføre en konkurranse hver gang det er behov for en slik tjeneste. 
Kommunen vurderer behovet for rammeavtale ved kjøp av juridiske tjenester.  

Rådmannen opplyste i møte med revisjonen den 28.2.2012 følgende: «Nes kommune har ikke 
inngått rammeavtale om kjøp av juridiske tjenester og må derfor gjennomføre en konkurranse 
hver gang det er behov for en slik tjeneste. Rådmannen fortalte videre at administrasjonen 
vurderer behovet for rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester.» 

For øvrig viser revisjonen til plan for forvaltningsrevisjon, punkt 5.2 og prosjekt nr. 4 i den 
reviderte planen (høsten 2013). 

Kontrollutvalgets oppfølging av rapporten fra 2009 
Kontrollutvalget fulgte opp rådmannens oppfølging av rapporten fra 2009. Sekretariatet ba 
om rådmannens tilbakemelding og saken ble lagt fram for utvalget i møtet den 21.6.2011 
(svaret vedlegges i sin helhet) Følgende hitsettes: 

Oppsummering 

Revisjonens avsluttende kommentarer: 

• Det tidligere kontrollutvalget hadde fokus på kommunens kjøp av advokattjenester.

• Rådmannens svarte (rapporten fra 2009) at det revisjonen hadde påpekt ville bli
innarbeidet i kommunens rutiner.



ANSKAFFELSE AV ADVOKATTJENESTER 

Østre Romerike revisjonsdistrikt 

• Revisjonen ser det slik at rådmannen ikke har fulgt opp sitt svar eller vedtak i saken,
eller at endrede rutiner ikke har blitt etterlevet i praksis, dersom kommunen har
fortsatt å kjøpe advokattjenester uten å innhente tilbud i det enkelte tilfelle fra minst 3
leverandører eller foreta en anbudskonkurranse.

• Nes kommune har kjøpt advokattjenester fra Kvale & Co Advokatfirma DA slik det
framgår av tabellen nedenfor: (Vi har tatt det utgangspunkt at alle fakturaer er inkl.
mva.)

Kilde: Kommunens regnskap, skjermbilde SU07, fra 2007 fram til bokført den16.12.2013. 

Fetsund, 17.12.2013 

Inger Berit Faller 
Leder forvaltningsrevisjon 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totalt mva 25 % Netto

anskaffet

65 431 47 715 13 125 210 316 138 718 203 081 48 375

25 215 85 381 72 500 101 719 172 011 36 961 39 950

54 713 99 549 113 594 153 756 140 942 119 489 56 974

117 688 184 625 70 000 62 750 337 606 105 688

117 938 139 958 74 719 25 000 361 728 245 798

39 440 17 500 111 469 99 500 64 036 101 125

51 375

74 063

145 359 507 711 541 302 721 979 638 921 1 248 339 597 910 4 401 521 880 304 3 521 217































Kontrollutvalget i Nes kommune 

Sak nr. Sak Møtedato 

2/2014 Kommunens rutiner for behandling av tips/varsling. 4.02.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Rutine for varsling i Nes kommune, epost av 23.1.14.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har bedt rådmannen om få en orientering om kommunens system for 

behandling av tips/varsling. Kontrollutvalget har mottatt en epost som beskriver rutinene, se 

vedlegg 1 til saken.   

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget innhenter informasjon om hvordan dette gjøres i 

andre kommuner og hvilke erfaringer andre har gjort seg, og kommer tilbake til saken i neste 

møte. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjon om varslingsrutiner i Nes kommune til foreløpig etterretning, 

og ber sekretariatet om å se nærmere på hvordan andre kommuner har løst dette. Saken settes 

opp til ny behandling på neste møte. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Mottatt i epost 23.1.14 

Rutine for varsling i Nes kommune 
Rutinene for varsling ble vedtatt i 2007 etter en grundig debatt med tillitsvalgte og lederforum. 
Hovedinnholdet går på varsling tjenestevei, dernest hovedvernombud eller personalsjef. Hvis ikke 
det fører fram; tilsynsmyndighet eller pressen. 

Etter at de ble vedtatt har vi ikke hatt noen varslingssaker. Da regner jeg heller ikke med de 2 som 
har versert i pressen nå, ettersom de ikke har forholdt seg til varslingsrutinene i kommunen.  

Her er rutinen slik den er uttrykt i personalhåndboka: 

Personalhåndbok  
6 Etiske retningslinjer og varsling 

• Gjelder fra: 20.11.2007

Åpenhet, ytringsfrihet, lojalitet og varsling om kritikkverdige forhold 
Nes kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet, slik at 
allmennheten kan gjøre seg kjent med kommunens virksomhet. Ansatte har ansvar for å etterleve 
dette prinsippet. Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det spesielt høye krav til den 
enkelte medarbeider. 

Ytringsfriheten er en grunnleggende menneskerettighet som hviler på tungtveiende hensyn til 
samfunnet og den enkelte. Kommunalt ansatte omfattes av den samme grunnleggende 
ytringsfriheten som enhver annen innbygger, jf Grunnloven § 100. 

Mediahåndtering - det vises til rutinen for informasjon og media. 

Jf AML § 2-4 har Arbeidstaker rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. 
Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Arbeidsgiver har bevisbyrden 
for at varsling eventuelt har skjedd i strid med denne bestemmelsen. 

Vår lojalitetsplikt tilsier at vi går tjenestevei og at vi først tar opp kritiske synspunkter internt med 
dem som kritikken berører: 

Dersom kritikken ikke tas seriøst ved å gå tjenestevei, skal varsling skje til personal- og 
organisasjonssjef eller til hovedvernombudet. Eventuell siste utvei kan være en tilsynsmyndighet 
eller pressen. 

Vi bryter ikke lovbestemt taushetsplikt og offentliggjør ikke opplysninger og dokumenter som er 
unntatt offentlighet. 

Vedlegg 1 sak 2/14

http://ansattportal.dgi.no/no/Kommuner/Nes/Felles-info-Nes/Tema/Handboker/Personalhandbok/


Kontrollutvalget i Nes kommune 

Sak nr. Sak Møtedato 

3/2014 Næringsfondet og bruk av midler. 4.02.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Næringsfondet i Nes kommune, notat fra Østre Romerike revisjonsdistrikt av 21.1.14.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget ønsker å ha en sak om næringsfondet og hvordan fondet bruker midlene på 

bakgrunn av tildeling av midler til Nes danseklubb i teknisk hovedutvalg. I denne forbindelse 

ba utvalget revisjonen om  

en redegjørelse for revisjonens syn på den tildeling som ble gjort i Hovedutvalget sett 

opp mot både interne vedtekter i kommunen og spesielt i forhold til de 

standardvedtekter som staten har fastsatt som en ytre ramme for lokale vedtekter for 

fond som er basert på konsesjonsavgifter og hjemfallsfond.  Samtidig bør det vurderes 

om delegering fra Formannskap til Hovedutvalg kan gjøres uten at det er angitt i 

vedtektene, ref. samme lovverk. 

Vedtaket i Hovedutvalget er i ettertid anket, og tildelingen trukket tilbake. Revisjonen har 

derfor ikke gått videre med denne problemstillingen. Revisjonen har imidlertid sett nærmere 

på bruken av fondet og har funnet enkelte forhold som er tatt opp med administrasjonen. 

Revisjonen vil komme nærmere tilbake til dette så snart administrasjonens svar foreligger. 

Videre har revisjonen funnet at fondets vedtekter ikke samsvarer med reglementet for 

kommunestyret, råd og utvalg.  

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget oppfordrer rådmannen til å sørge for at næringsfondets vedtekter endres i 

tråd med reglementet for kommunestyret, og at vedtektene sendes Fylkesmannen for 

godkjenning. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



NOTAT 

Til: Kontrollutvalget Nes kommune 

Fra: Østre Romerike revisjonsdistrikt 

Dato: 21. januar 2014 

NÆRINGSFONDET I NES KOMMUNE 

Revisjonen fikk i e-post fra sekretær Nes kontrollutvalg den 12. desember 2013 følgende bestilling: 

Kontrollutvalget vil i møtet 27. januar ha en sak om Næringsfondet og hvordan fondet bruker 
midlene. I denne forbindelse ber kontrollutvalget om en redegjørelse for revisjonens syn på den 
tildeling som ble gjort i Hovedutvalget sett opp mot både interne vedtekter i kommunen og spesielt i 
forhold til de standardvedtekter som staten har fastsatt som en ytre ramme for lokale vedtekter for 
fond som er basert på konsesjonsavgifter og hjemfallsfond.  Samtidig bør det vurderes om delegering 
fra Formannskap til Hovedutvalg kan gjøres uten at det er angitt i vedtektene, ref. samme lovverk. 

Når det gjelder tildelingen av midler til Nes danseklubb i teknisk hovedutvalg 19.11.13 (sak 40), 
endret utvalget administrasjonens innstiling, noe som medførte at vedtaket kom i strid med 
næringsfondets vedtekter, jfr at det ikke er anledning til å tildele midler som brukes til rene 
driftsformål. I etterkant har det heller ikke vært noen uenighet om at vedtaket var i strid med 
vedtektene. Saken ble derfor tatt opp igjen på nytt i utvalgsmøtet den 09.12.13 (sak 42/13) med 
samme innstilling som ved forrige behandling, samt at vedtaket i sak 40/13 ble opphevet. 
Innstillingen ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer. Vedtaket ble imidlertid anket, jfr kommunens 
reglement for styrer, råd og utvalgt pkt 7.12, hvor tre medlemmer kan anke vedtaket inn for 
formannskapet. I formannskapets møte den 19.12.2013 (sak 90/13) ble anken tatt til følge og 
tildelingen til Nes danseklubb ble trukket tilbake. På bakgrunn av dette vedtaket har revisjonen valgt 
å ikke gå videre med denne saken.  

Revisjonen har sett nærmere på bruken og tilføringen av fondet og har funnet enkelte forhold vi vil ta 
opp med administrasjonen. Revisjonen vil komme nærmere tilbake så snart administrasjonens svar 
foreligger. 

Når det gjelder Nes kommune sine vedtekter og støtteformen (jfr. Pkt 3 i vedtektene) man kan gi 
tilskudd til, er disse identiske med de eksemplene som Kommunaldepartementet har i rundskriv H-
16/98. Det er således ingen misforhold mellom Nes kommunes sine vedtekter og 
standardvedtektene som staten har foreslått. Vedtektene ligger også ved hver gang en søknad om 
tilskudd behandles, således er det noe underlig at teknisk hovedutvalg allikevel fatter et vedtak om å 
gi støtte til drift slik det ble gjort i Nes danseklubb saken.  

Delegering fra formannskap til hovedutvalg: 
I Nes kommunes vedtekter av 15. juni 2010 og stadfestet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 25. 
november 2010 framkommer det i pkt 4. forvaltning, at formannskapet er fondets styre. 

Vedlegg 1 sak 3/14



I kommunestyre den 29. april (Sak 36/13) ble reglement for kommunestyret, råd og utvalg endret og 
her ble hovedutvalget for teknikk, næring og kultur delegert oppgaven som styre for næringsfondet. 

Det følger av rundskriv H-16/98 at kommunestyret kan delegere myndighet i fondssaker til et annet 
organ og i merknadene til rundskrivet anbefaler departementet kommunene å legge forvaltningen av 
fondet til det kommunale organ som har ansvar for nærings- og tiltaksarbeidet i kommunen.  

Kommunestyret har således full anledning til å trekke delegeringen tilbake fra formannskapet og 
delegere ansvaret for næringsfondet til et hovedutvalg. En slik delegering vil være i tråd med 
Departementets anbefaling. 

Dette medfører imidlertid at man har vedtekter som ikke samsvarer med reglement for 
kommunestyret, råd og utvalg, noe som er uheldig. Samtidig framkommer det på kommunens 
nettside under næringsfond at det er hovedutvalget for teknikk, næring og kultur som skal behandle 
søknaden, så det er nærliggende å tro at de aller fleste som søker vil være kjent med dette. Det er 
også helt klart Kommunestyret sitt ønske at hovedutvalget skal behandle disse sakene. 

Selv om det er kommunestyrets ønske at hovedutvalget skal fatte vedtak om bruk av næringsfondet 
framstår det som uheldig at det ikke er samsvar mellom vedtekter og reglement. Ankebehandlingen 
av Nes Danseklubb er et eksempel hvor det blir motsetning mellom kommunens reglement for styrer 
råd og utvalg og vedtektene i næringsfondet, hvor formannskapet står som behandler av søknadene. 

Revisjonen har vært i kontakt med Fylkesmannen i Oslo og Akershus (v/ Tor Håkon Skomsvold) og 
etter hans vurdering skulle endringene i reglement for kommunestyret, råd og utvalg vært fulgt opp 
med tilsvarende endringer i næringsfondvedtektene, som igjen skulle vært godkjent av dem. 

Rådmannen har for øvrig i e-post til revisjonen den 8. desember skrevet at utvalget skal revidere 
vedtektene for næringsfondet. Når dette er gjort vil de ble sendt Fylkesmannen for godkjennelse. 



Kontrollutvalget i Nes kommune 

Sak nr. Sak Møtedato 

4/2014 Kontrollutvalgets årsrapport 2013. 4.02.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Årsrapport fra kontrollutvalget i Nes 2013.

Saksopplysninger 
Sekretariatet har skrevet vedlagte årsrapport over kontrollutvalgets arbeid. Årsrapporten 

baserer seg på årsplanen for 2013 og inneholder en samlet rapportering til kommunestyret av 

kontrollutvalgets arbeid, herunder resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon og 

selskapskontroll.  

Det legges opp til en drøfting av rapporten i møtet. 

Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget årsrapport for 2013 vedtas.

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2013 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE 

______________________________________________________________________________________ 

ÅRSRAPPORT 

2013 
KONTROLLUTVALGET I 

NES KOMMUNE 

Utarbeidet av ROKUS IKS 

Vedlegg 1 sak 4/14



 

 

Kontrollutvalget i Nes kommune 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Årsrapport 2013     2 

 

 

 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

 

 
1 INNLEDNING................................................................................................................................................. 3 

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET ............................................................................................. 3 

2.1 MEDLEMMER ............................................................................................................................................... 3 
2.2 MØTER OG SAKER ...................................................................................................................................... 3 

3 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER .................................................................................................. 3 

3.1 TILSYN OG KONTROLL ................................................................................................................................ 3 
3.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen ................................................................................ 4 
3.1.2 Forsvarlig revisjonsordning. .................................................................................................... 4 

3.2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER VED REGNSKAPSREVISJON ................................................................ 5 
3.3 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER VED FORVALTNINGSREVISJON .......................................................... 5 
3.4 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER VED SELSKAPSKONTROLL .................................................................. 5 
3.5 TILSYN MED REVISJONEN .......................................................................................................................... 5 
3.6 BUDSJETTBEHANDLING .............................................................................................................................. 6 
3.7 KONTROLLUTVALGETS RAPPORTERING ..................................................................................................... 6 
3.8 ØVRIGE AKTIVITETER ................................................................................................................................ 6 

4 SEKRETÆRFUNKSJON ............................................................................................................................. 7 

5 AVSLUTTENDE KOMMENTARER .......................................................................................................... 7 

VEDLEGG .................................................................................................................................................................... 8 

 
 

 

 

 

 



Kontrollutvalget i Nes kommune 

___________________________________________________________________________ 

Årsrapport 2013 3 

1 INNLEDNING 
Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. 

Kontrollutvalget er kommunestyretredskap for å føre løpende kontroll og tilsyn med 

forvaltningen på kommunestyrets vegne. Kontrollutvalget utøver sitt arbeid iht. 

kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg, og rapporterer om sin virksomhet til 

kommunestyret. 

Kontrollutvalgets årsrapport er innrettet i tråd med bestemmelsene i forskrift om 

kontrollutvalg, og er også basert på årsplanen for kontrollutvalget for 2013 som ble 

vedtatt i kontrollutvalget i møtet den 28.1.13, sak 6/13. Årsplanen ble oversendt 

kommunestyret til orientering, og ble behandlet i møtet 12.2.13, sak 13/08.  

Kontrollutvalget har hatt åpne møter med unntak av enkelte saker, bl.a. samtalen 

med revisjonen og ordfører, som var fast lukket. Etter endring i kommunelovens 

bestemmelser er kontrollutvalgets møter åpne fra 1.7.13, og ingen saker er fast 

lukket. På denne bakgrunn la kontrollutvalget frem en sak (29/13) om endring av 

reglementet som kommunestyret vedtok i sak 13/73. 

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET 
2.1 Medlemmer 
Kontrollutvalget i Nes består av 5 medlemmer. Følgende medlemmer ble valgt for 

perioden 2011-2015: 

Medlem Varamedlem 

Lars Erik Aas Nygård – leder (H) Hans A. Jahren (H) 

Oddbjørn Nilsen - nestleder (Ap) Signy Maarud (Ap) 

Tone Roalkvam (Sp) Halvor Grøndahl (Sp) 

Nasrin Moayedi (Sv) Arvid Gjæringen (Sv) 

Unni Mollerud (Frp) Tom Roger Melby (Frp) 

2.2 Møter og saker 
I løpet av 2013, har kontrollutvalget hatt 6 møter og behandlet 51 saker. Hvilke 

saker som er behandlet, vedtakene i sakene og hvordan de er fulgt opp går fram av 

vedlegget til årsrapporten. Møtedeltakelsen går fram av protokollene. 

3 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 
3.1 Tilsyn og kontroll 
I forskriften om kontrollutvalg § 4 heter det: 

”Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den kommunale eller 

fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, 

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.” 
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Kontrollutvalget har et tilsyn både med kommunens virksomhet og virksomheten i 

eventuelle foretak. 

3.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen 
Kontrollutvalget gjennomfører samtaler med ordfører og rådmann ved behov. 

Ordfører har generell møterett i kontrollutvalgets møter, og møtte frem til 1.7 i 

hvert møte for en samtale med kontrollutvalget i den grad han hadde anledning. 

Rådmannen blir innkalt for å rapportere eller orientere kontrollutvalget i spesielle 

saker. I enkelte saker blir også andre ansatte innkalt til kontrollutvalget for å 

orientere. I 2013 har kontrollutvalget blant annet fått orienteringer om Startlån - 

rutiner og kommunens totale ansvar for eksisterende startlån samt om Nes 

sykehjem. En fullstendig oversikt over behandlede saker ligger som vedlegg til 

årsrapporten. 

Det vises for øvrig til kontrollutvalgets protokoller, som er offentlige. Protokollene 

for møtene ligger de på kommunens hjemmeside og på Rokus sin hjemmeside 

www.rokus.no . 

Sekretariatet følger med på andre tilsynsmyndigheters hjemmeside (spesielt 

Fylkesmannens) og kommunens postliste og henter ut de rapporter som er 

interessante.  

Kontrollutvalgets tilsyn med politiske vedtak gjennomføres ved at medlemmene 

følger med på saksdokumenter fra de forskjellige politiske utvalgene. 

Kontrollutvalget gjennomfører en gjensidig rapportering i hvert møte eller ved 

behov.  

Sekretariatets oppfølging av kontrollutvalgets saker rapporteres gjennom en egen 

oversikt, som legges fram for kontrollutvalget for hvert møte. Denne rapporten 

ligger som vedlegg til årsrapporten. 

3.1.2 Forsvarlig revisjonsordning. 
Kontrollutvalget skal se etter at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Nes 

kommune har benyttet samme revisjon i mange år og kontrollutvalget mener at det 

er en forsvarlig revisjonsordning.  

Det er besluttet r å lage én revisjonsenhet for alle 13 kommunene på Romerike – 

Romerike Revisjon IKS. Kontrollutvalget behandlet i sak 14/2013 selskaps- og 

eierskapsavtalen for det nye selskapet. Disse ble vedtatt i kommunestyret i sak 

13/38. Fusjonsprosessen har tatt lenger tid enn opprinnelig planlagt. Dette skyldes 

blant annet at ansettelse av daglig leder møtte sterk kritikk fra enkelte deler av de 

organisasjoner som skal slås sammen. Styret valgte å forhandle frem en løsning 

hvor daglig leder ikke tiltrådte, og arbeider med å rekruttere en ny sjef til 

revisjonsselskapet. Virkningstidspunktet for Romerike Revisjon IKS er nå satt til 1. 

mai 2014. 

Øvrige vurderinger i forhold til revisjonens arbeid vil eventuelt gå fram av pkt. 3.5. 

http://www.rokus.no/
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3.2 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at årsregnskapet for kommunen og for kommunale 

foretak blir revidert på en betryggende måte (kontrollutvalgsforskriften § 6). Det vil 

si at regnskapene skal revideres etter de kravene som går fram av forskrift om 

revisjon og god kommunal revisjonsskikk. 

 

Kommuneregnskapet for 2012 ble behandlet i kontrollutvalget 8.5.13. 

Kontrollutvalget ga sin uttalelse til regnskapet i henhold til kontrollutvalgsforskriften 

§ 7.  

 
Oppfølging av Østre Romerike revisjonsdistrikts bemerkninger til årsregnskapet 

(oppsummeringsbrev 2012) om bruk av fond ble behandlet i møtet 4.12.13. 

Kontrollutvalget vil følge opp bemerkningene i regnskapsavslutningen for 2013. 

 

Det er for øvrig ikke mottatt noen nummererte brev i 2013 og ingen øvrige 

revisjonsmerknader som ikke er fulgt opp, jf. forskriften § 8.  

 

 

3.3 Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapport  Budsjettprosessen i Nes 

kommune på møtet i januar. Rapporten ble behandlet i kommunestyret i sak 13/09 i 

februar. I august behandlet utvalget oppfølging av forvaltningsrevisjon på 

barnevern. Forvaltningsrevisjon på sykefravær ble behandlet i desembermøtet. 

 

I løpet av høsten drøftet utvalget Plan for forvaltningsrevisjon, og foretok en endring 

i prioriteringene. Den reviderte planen er sendt kommunestyret til orientering. 

 

3.4 Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll 
Arbeidet med selskapskontroll av ØRU/ØRIK er bestilt og gjennomført i 2013, og vil 

bli lagt frem til behandling i kontrollutvalget i det første møte i 2014. 

 
 

3.5 Tilsyn med revisjonen 
Tilsynet med revisjonen har blitt utøvd gjennom revisjonssjefens orientering fra sitt 

årlige planverk. I tillegg har kontrollutvalget behandlet revisjonsberetninger til 

reviderte regnskaper og andre rapporter med utgangspunkt i revisjonsarbeidet. 

Revisjonen rapporterer muntlig om revisjonsarbeidet i hvert møte.  

 

Revisjonen arbeider bevisst med å bedre kompetansen og revisjonsarbeidets 

kvalitet, planleggingen og rapporteringen. Kravene til den obligatoriske 

etterutdanningen ifølge NKRF søkes oppfylt ved at alle ansatte tilbys å gå på 

aktuelle kurs.  

 

Oppdragsansvarlig revisor (både for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon) la 

fram uavhengighetserklæring for Nes kommunes regnskap i kontrollutvalgets møte 

den 4.12.13. 
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3.6 Budsjettbehandling 
Etter kontrollutvalgets forskrift § 18 skal kontrollutvalget legge fram forslag til 

budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette forslaget bør foreligge 

tidsnok til at kommunen kan få innarbeidet dette i sine budsjetter. Budsjettforslaget 

skal inneholde utgifter til kontrollutvalgets virksomhet, ramme for sekretariatets 

budsjett og ramme for revisjonens budsjett. Til sammen skal dette utgjøre funksjon 

110 i KOSTRA-rapporteringen. 

I kontrollutvalgets budsjett ligger godtgjørelser, utgifter til reise, kurs, bevertning 

mv. 

I revisjonstjenesten som kommunen betaler for, er følgende oppgaver inkludert: 

 Revisjon av kommuneregnskapet, regnskapsbekreftelsen samt

tilleggsoppgaver.

 Forvaltningsrevisjon.

 Selskapskontroll.

 Div. faglig veiledning.

 Attestasjonsoppgaver (inkludert momskompensasjon)

 Spillemiddelregnskaper.

 Pasientregnskaper (sykehjem og boliger for heldøgns omsorg og pleie).

 Eventuelle granskningsoppgaver eller spesielle undersøkelser (vanligvis

initiert/bestilt av enten kontrollutvalget, kommunestyret eller

formannskapet).

Hva som ligger i sekretariatets virksomhet går fram av pkt. 4. 

Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i møtet 

31.10.13. Forslaget ble deretter oversendt kommunen. Forskriften sier at forslaget 

skal følge med formannskapets forslag til kommunens budsjett ved 

kommunestyrebehandlingen. Dette ble gjort i Nes kommune.  

3.7 Kontrollutvalgets rapportering 
Kontrollutvalget har i 2013 gjennomført følgende rapportering: 

 Årsplanen for 2013 ble behandlet i kontrollutvalget 19.11.12, og ble deretter

oversendt kommunestyret til behandling. Kommunestyret behandlet planen i

møtet 11.12.12, sak 110/12.

 Kontrollutvalget lager årsrapport på bakgrunn av årsplanen. Kontrollutvalgets

årsrapport for 2012 ble behandlet i kontrollutvalget 9.2.12 og i

kommunestyret 13.3.12.12, sak 20/12.

 Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret i forbindelse med resultatet av

gjennomført forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller. I tillegg blir dette

blir gjort gjennom kontrollutvalgets årsrapport, jf. pkt. (se 3.3 og 3.4).

 Rapporter etter gjennomførte kontroller er sendt fortløpende til

kommunestyret.

3.8 Øvrige aktiviteter 
Kontrollutvalgets oppgaver er mange og store og det er behov for en jevnlig 

oppdatering av sine kunnskaper. Ett av medlemmene i kontrollutvalget i Nes deltok 

på NKRFs kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen i februar 2013. 
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Kontrollutvalget er opptatt av å gjøre kontroll og tilsyn mer synlig. Følgende tiltak er 

gjennomført: 

 Kontrollutvalgets innkallinger og protokoller ligger på kommunens 

hjemmeside. 

 Innkallinger og protokoller ligger også på hjemmesiden til Rokus 

(www.rokus.no  ).  

 Sakslisten, samt kontrollutvalgets protokoll sendes fortløpende til Raumnes, 

Glåmdalen og Romerikes blad. 

 
 

4 SEKRETÆRFUNKSJON 
Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Nes kommune har i 2013 blitt ivaretatt av 

Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS – Rokus.  

 

Tidsbruk 
Kontrollutvalgets sekretariat har fram til 31.12.12 brukt 154 timer i kontrollutvalget 

i Nes kommune. I tillegg kommer 9 timer til reise til og fra møtene.  Fordelingen på 

oppgaver ser slik ut: 

 
Oppgaver 2013 

Saksbehandling 146 

Møter kontr.utv. 40 

 154 

  

 

Under den største oppgaven, saksbehandling til kontrollutvalget, ligger all 

saksforberedelse og forskjellige undersøkelser til kontrollutvalget, herunder 

årsplaner og årsrapporter, møteinnkallinger med tilhørende bestillinger og avtaler, 

referater og oversendelse av vedtak til videre behandling og oppfølging av vedtak.  

 

I tillegg har sekretariatet bruk 216 timer per utvalg i 2013. I oppstartsåret er det 

brukt mye tid på å utvikle felles løsninger, maler etc. 

 

 

5 Avsluttende kommentarer 
Kontrollutvalget har en viktig oppgave med å ivareta kontroll- og tilsynsfunksjonen i 

kommunen, sammen med revisjonen og sekretariatet.  

 

Kontrollutvalgets arbeid krever et nært og godt samarbeid med administrasjonen i 

Nes kommune. Utvalget takker for samarbeidet som har vært i året som har gått og 

ser frem til et nært og godt samarbeid i 2014. På denne måten bidrar utvalget til en 

velfungerende forvaltning og størst mulig tillit til kommunen. 

 

Årnes 4.2 2014,  

Lars Erik Nygård 

leder kontrollutvalget 

 

 

 Mona Moengen 

sekretariatsleder 

http://www.rokus.no/
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VEDLEGG  
 

SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET I 2013 

 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

28.1.13 1/2013 Referater, 
orienteringer og 
diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.     

 2/2013 Samtale med 
ordføreren. 

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.     

 3/2013 Redegjørelse for 
fastsetting av 
kommunal avgift for 
tømming av septik. 

Kontrollutvalget ber revisjonen om å  

1. vurdere lovhjemler knyttet til å dekke inn 

vannområdekontigenten og kostnader ved 

forhåndsregistrering av fornminner til 

septiktanktømminggebyret, og 

2. vurdere om det er en riktig kostnadsfordeling av de øvrige 

utgiftene med vekt på anleggskostnadene.  
 

ØRRD    

 4/2013 Oppfølging av møtet 
med varaordfører. 

Kontrollutvalget har gjennomgått varaordførers redegjørelse og 

ettersendelse av informasjon som ble sendt fylkesrådmannen 

10.9.12, 14 dager før fylkestingets møte. Brev fra Nes Arena 

10.9.12 er av en slik karakter at fylkesrådmannen burde ha 

ettersendt eller delt ut brevet under fylkestingets møte. 

Kontrollutvalget vurderer saken slik at vi ikke ser noen grunn til å 

forfølge saken videre.  
 

    

 5/2013 Eierskapsmelding. Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å prioritere opp 

arbeidet med en eierskapsmelding i Nes kommune for å kunne 

effektivisere styring og kontroll av de virksomhetene som ikke 

følger normal kommunal forvaltning. 
 

Kommune-

styret  

KS 12.2.13 

sak 13/07 

  

 6/2013 Kontrollutvalgets 1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 vedtas med de Kommune- KS 12.2.13   
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

årsmelding for 2012. endringer som fremkom på møtet. 

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets 

årsrapport for 2012 til orientering. 
 

styret sak 13/08 

 7/2013 Forvaltningsrevisjonsr
apport - 
Budsjettprosessen i 
Nes kommune. 

1. Kontrollutvalget gjør følgende anbefalinger til 

kommunestyret: 
a. Investeringsbudsjettet og -regnskapet er årsavhengig, 

jf. KRDs veileder datert oktober 2011. Nes kommune 

bør innrette seg etter dette i forbindelse med 

regnskapsavslutningen for 2012 hvis det er 

gjennomførbart i praksis. Fra og med 2013 må dette 

imidlertid være i orden. 

b. Nes kommune må følge opp at avsetning til ubundet 

investeringsfond kan ikke foretas administrativt med m 

det foreligger budsjettvedtak fattet av kommunestyret. 

All tilgang på frie midler i investeringsregnskapet er 

felles finansiering av investeringsporteføljen.  

c. Nes kommune må vurdere behovet for nye låneopptak i 

sammenheng med ubrukte lånemidler. Kommunestyret 

er forpliktet til å foreta de nødvendige endringer i 

årsbudsjettet dersom det er tale om vesentlige 

endringer i årets inntekter eller utgifter, og vedtak om 

årets låneopptak bør også vurderes i denne 

sammenheng. 

d. Nes kommune bør oppdatere økonomireglement og 

retningslinjer i samsvar med gjeldende bestemmelser 

og vurdere om det kan være hensiktsmessig at 

kommunestyret fastsetter økonomiske prinsipper.  

e. Nes kommune må foreta nødvendige budsjettendringer 

i samsvar med kommuneloven § 47 nr. 2 og 3 ved 

behov, for å tilfredsstille krav til balanse og realisme. 

Kommune-

styret 

KS 12.2.13 

sak 13/09 

Kommun

estyrets 

vedtak: 

1. Nes 

kommune

styre tar 

rapport 

om  

«Budsjett

prosessen 

i Nes 

kommune

» til 

orienterin

g. 

2. 

Kommun

estyret ber 

administr

asjonen 

følge opp 

rapportens 

anbefaling
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

Budsjettendringer i investeringsbudsjettet foretas på 

det nivå som årsbudsjettet er vedtatt av kommunestyret 

og årsbudsjettets detaljeringsgrad er avgjørende for på 

hvilket nivå investeringsregnskapet avlegges. 

f. Nes kommune må redegjøre for vesentlige avvik

mellom budsjett og regnskap i den pliktige

årsrapporten i tillegg til vesentlige endringer i forhold

til forrige års regnskap slik det presiseres i dag.

Nes kommune må bruke de obligatoriske budsjett- og 

regnskapsskjemaene i samsvar med kommunelovens bestemmelser. 

er. 

8/2013 Rapportering fra Østre 
Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering. 

9/2013 Revisors 
uavhengighetserklærin
g. 

1. Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæring for
regnskapsrevisjon, Nes kommune, for 2012 til orientering.

2. Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæring for
forvaltningsrevisjon, Nes kommune, for 2012 til orientering.



10/2013 Eventuelt. Møter 3. september  flyttes til 29. august og holdes på 
demensavdelingen på Nes sykehjem. 



20.3.13 11/2013 Referater, 
orienteringer og 
diskusjoner. 

Kontrollutvalget ønsker å få en orientering om regelverket for å lukke 
møter/saker og drøfte rutiner knyttet til åpne dette på neste møte. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 



12/2013 Samtale med 
ordføreren. 

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering. 

13/2013 "Startlån rutiner og 
kommunens totale 
ansvar for 
eksisterende startlån". 

Kontrollutvalget er tilfreds med måten startlånsordningen administreres 
på i Nes kommune. 



14/2013 Selskapsavtale og 
eierskapsavtale for 
Romerike Revisjon 
IKS. 

Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for Romerike Revisjon IKS i
samsvar med vedlegg 1. 

Kommunest

yret 

23. april

KS-sak 

13/38 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

2.  Kommunestyret vedtar eieravtale for Romerike Revisjon IKS i 
samsvar med vedlegg 2. 
3.  Kommunestyret oppnevner ……… som medlem og ……. som 
varamedlem i representantskapet i Romerike Revisjon IKS.                     

 15/2013 Virksomhetsplan for 
Østre Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

    

 16/2013 Rapportering fra Østre 
Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering. 
 

    

 17/2013 Eventuelt. Neste møte onsdag 8. mai.     

8.5.2013 18/2013 Referater, 
orienteringer og 
diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.     

 19/2013 Årsregnskap og 
årsmelding 2012 – 
Nes kommune 

Forslag til uttalelse til Nes årsregnskap for 2012 vedtas, og oversendes 
kommunestyret. 

Sendt 8.5.13 KS 21. mai  Det fremgår 

ikke av 

saksdok. at 

uttalelsen 

var lagt 

frem. Den ble 

imidlertid 

sendt på mail 

til 

kommunesty

rets 

medlemmer. 

 

 20/2013 Årsregnskap og 
årsberetning 2012 – 
Esval Miljøpark. 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2012 – Esval 
Miljøpark KF med de endringer som fremkom i møtet, oversendes 
kommunestyret, med kopi til foretakets styre. 

Sendt 8.5.13 KS 21 .mai Det fremgår 

ikke av 

saksdok. at 

uttalelsen 

var lagt 

frem. Den ble 

imidlertid 

sendt på mail 

til 

kommunesty
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

rets 

medlemmer. 

21/2013 Orientering om 
regelverk for å lukke 
møter/saker. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

22/2013 Rapportering fra Østre 
Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering. 

23/2013 Eventuelt. Ingen vedtak. 

29.8.2013 24/2013 Orientering Nes 
sykehjem, omvisning 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

25/2013 Referater, 
orienteringer og 
diskusjoner. 

Kontrollutvalget vil peke på at administrasjonen må sørge for at 
kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Nes kommune og Esval 
miljøpark sendes formannskapet tidsnok til at det kan tas hensyn til den 
før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 
Det bør for øvrig fremgå av saksdokumentene både i formannskapet 
og kommunestyret at kontrollutvalgets uttalelse er lagt ved.  

Kontrollutvalget minner om at utvalgets medlemmer skal ha samme 
informasjon som  kommunestyret og formannskapet. Rutinene må 
innskjerpes. 

Kontrollutvalget tar informasjonen for øvrig til orientering. 

Særutskrift 

sendt 

29.8.13 

Brev fra 

rådmannen 

mottatt 

9.9.13 



26/2013 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjon 
barnevern. 

Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for oppfølging av 
kommunestyrets vedtak i sak 52/10 og rådmannens svar av 11.8.11. 
Videre ber kontrollutvalget om rådmannens kommentar til 
avisoppslaget 20.5.13. 

Særutskrift 

sendt 

29.8.13 

Notat om 

saken 

mottatt 

14.10.13 



27/2013 Rapportering fra 
Østre Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget vil ta opp til vurdering prioriteringen av temaer for 
forvaltningsrevisjon på neste møte. For øvrig tar utvalget informasjonen 
til orientering. 



28/2013 Fordelingen av 
kostnader og hjemler 
for fastsetting av 
kommunal avgift for 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering og ber revisjonen 
legge frem saken på neste møte med de endringer som fremkom i 
møtet. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

tømming av septik – 
rapportering fra 
revisjonen. 

29/2013 Endret reglement for 
kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget anbefaler endringene i reglementet. Saken oversendes 
kommunestyret med følgende innstilling: 

• Kommunestyret vedtar endringene i reglementet for 
kontrollutvalget, jfr. vedlegg 1. 

Særutskrift 

sendt 

29.8.13 

KS 19.9.13 

Sak 13/73 

KS 10.12 

sak 13/115 



30/2013 Eventuelt. Møtet 3. desember flyttes til 4.12. 

31.10.13 31/2013 Oppfølging av 
behandlingen av 
kontrollutvalgets 
uttalelse til 
årsregnskapet. 

Kontrollutvalget ber administrasjonen om å sørge for at 
kontrollutvalgets uttalelser til årsregnskapet for fremtiden er 
tilgjengelige for allmenheten. Kontrollutvalget presiserer at utvalgets 
medlemmer skal ha samme informasjon som kommunestyret og 
formannskapet, og ber rådmannen sørge for at dette kommer på plass. 



32/2013 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjon 
barnevern. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. Kontrollutvalget ser at det har 
foregått en forbedringsprosess etter forvaltningsrevisjonen.   



33/2013 Referater, 
orienteringer og 
diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

34/2013 Budsjett for kontroll- 
og 
tilsynsvirksomheten.  

1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og
tilsynsordningen for Nes kommune vedtas og oversendes
kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for
2014. 

Poster Budsjett 2014 

Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget 56 000 

Reiseutgifter/kjøregodtgj. 5 000 

Tapt arb.fortj. 

Abonnementer/medlemskap 2 0000 

Møteutgifter 4 000 

12.10.13 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

 Kurs 25 000 

 Sum 93 000 

Sekretariatet Ramme for virksomheten 193 000 

Kjøp av ekstra 

tjenester  

100 000 

Revisjonen Ramme for virksomheten 1 950 000 *) 

   2 336 000 

 
*) Ikke behandlet i representantskapet. 

 
2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret 

vedrørende budsjettet for Nes kommune 2014. 
3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering 

av bevilgede beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes 
kontrollutvalget til orientering. 

 

 35/2013 Prioriteringen av 
temaer for 
forvaltningsrevisjon. 

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

    

 36/2013 Rapport fra revisjonen 
angående fordelingen 
av kostnader og 
hjemler for fastsetting 
av kommunal avgift for 
tømming av septik. 

1. Kontrollutvalget tar saken opp til endelig vurdering når svaret 
fra Fylkesmannen foreligger.   
2. Kontrollutvalget anbefaler at vannområdekontigenten ikke 
budsjetteres med inndekning i gebyrer i budsjettet for 2014. 

  Følges opp i 

2014 

 

 37/2013 Orientering om 
fremdrift og 
prioriteringer i arbeidet 
med 
regnskapsrevisjon.  

Kontrollutvalget tar informasjon om av fremdrift og prioriteringer i 
arbeidet med regnskapsrevisjon 2013 til orientering. 

    

 38/2013 Rapportering fra Østre 
Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning.     

 39/2013 Eventuelt. Ingen vedtak.     
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

4.|12.2013 40/2013 Godkjenning av 
protokoll fra møtet 
31.10.13. 

Vedtaket i sak 34/13 endres slik: 

1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og
tilsynsordningen for Nes kommune vedtas og oversendes
kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for
2014. 

Poster Budsjett 2014 

Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget 135 000 

Reiseutgifter/kjøregodtgj. 5 000 

Tapt arb.fortj. 

Abonnementer/medlemskap 2 000 

Møteutgifter 4 000 

Kurs 25 000 

Sum 171 000 

Sekretariatet Ramme for virksomheten 193 000 

Kjøp av ekstra 

tjenester 

100 000 

Revisjonen Ramme for virksomheten 1 950 000 *) 

2 414 000 

*) Ikke behandlet i representantskapet. 

2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret
vedrørende budsjettet for Nes kommune 2014.

3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering
av bevilgede beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes
kontrollutvalget til orientering.

Kommunesty

ret vedtok 

følgende 

budsjett for 

Romerike 

Revisjon: 

1 861 600 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

Protokollen for øvrig godkjennes. 

41/2013 Bruk av fond – 
oppfølging av 
oppsummeringsbrev 
2012 

Kontrollutvalget vil følge opp spørsmålet i forbindelse med 
behandlingen av årsregnskapet for 2013. 



42/2013 Rapportering fra Østre 
Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning. 

43/2013 Selskapskontroll 
ØRU/ØRIK.  

Saken er utsatt til neste møte. Følges opp i 

2014 



44/2013 Revidert plan for 
forvaltningsrevisjon 
2013 – 2015. 

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

2. Planen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
o Kommunestyret tar revidert plan for forvaltningsrevisjon for Nes

kommune for perioden 2013-2015 til orientering.

Særutskrift 

sendt 

4.12.13 



45/2013 Forvaltningsrevisjon 
sykefravær. 

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
innen 31.10.2014.

Særutskrift 

sendt 

4.12.13 

Følges opp i 

2014 



46/2013 Revisors 
egenvurdering av 
uavhengighet. 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisjon sin egenvurdering for 2014 tas 
til orientering. 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisjon sin egenvurdering for 2013 og 
2014 tas til orientering. 



47/2013 Sak til kontrollutvalget 
- klagesak Kai Westby 

Kontrollutvalget har undersøkt og funnet at Sverre Rimstad er valgbar til 
kommunestyret. Spørsmål knyttet til hvordan fagansvarlig for jordbruk 
utøver stillingen faller utenfor kontrollutvalgets myndighet. 

Særutskrift 

sendt 

4.12.13 



48/2013 Regnskap for kontroll- 
og 
tilsynsvirksomheten. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 



59/2013 Årsplan 2014. 1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2014 med de Særutskrift 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

endringer som fremkom i møtet. 
2. Årsplanen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

o Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2014 til
orientering.

sendt 

4.12.13 

50/2013 Referater, 
orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering. 

51/2013 Eventuelt. Ingen saker. 

ok 
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Sak nr. Sak Møtedato 

5/2014 Selskapskontroll ØRU/ØRIK. 4.02.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Selskapskontroll i ØRU og ØRIK, rapport fra Østre Romerike revisjonsdistrikt

4.02.14. 

Saksopplysninger 
I Plan for selskapskontroll 2013 - 2015 som ble vedtatt i kommunestyret 11.12.12 i sak 

12/110, fremgår det at eierskapskontroll av Øvre Romerike Utvikling (ØRU) og Øvre 

Romerike Innkjøpssamarbeid (ORIK) skal gjennomføres 1. halvår 2013. Østre Romerike 

revisjonsdistrikt har gjennomført eierskapskontrollen. 

Saken ble lagt frem i forrige møte (sak 43/13), men ble trukket. Omarbeidet rapport legges nå 

frem for kontrollutvalget i Nes. 

Hovedformålet har vært å vurdere om eierens oppfølging av eierskapet i selskapet gjøres i 

henhold til de rammer kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften foreskriver. Kontrollen er 

hovedsakelig rettet mot Nes kommune som eier.  

Revisjonens konklusjon er at Nes kommune fører kontroll med «eierinteressene» i ØRU og 

ØRIK gjennom behandling av vedtekter og reglementer samt gjennom den vedtatte 

eiermeldingen fra 2011. Årsregnskap og årsberetning legges fram som referatsaker i 

kommunen og kommunen må selv vurdere om det er tilstrekkelig for dette selskapet. 

Revisjonens gjennomgang av konkrete saker viser at saker som forberedes fra ØRU legges 

fram og behandles politisk i Nes kommune. Dette tyder på at det er samsvar mellom 

kommunestyrets vedtak og arbeidet som foregår i regi av ØRU. 

Revisjonen har følgende anbefalinger: 

1. Nes kommune bør gjennom sin representant i styret i ØRU bidra til at årsregnskapet

kan avlegges innen gjeldende frister og at det iverksettes nødvendige tiltak med sikte

på å redusere risikoen for tap av bonusinntekter.

2. Nes kommune bør gjennom sin representant i styret i ØRU bidra til

selskapsregistrering i samsvar med vedtekten for ØRU og at informasjon på

hjemmesidene til ØRU og ØRIK er mest mulig korrekt.

3. Nes kommune bør gjennom sin representant i styret i ØRU bidra til at det utarbeides

etiske retningslinjer for ØRU og ØRIK.

4. Nes kommune kan gjennom sin representant i ØRU bidra til en vurdering av om det er

hensiktsmessig at ØRIK er en del av ØRU.



Kontrollutvalget i Nes kommune 

5. Administrasjonen i Nes kommune bør følge opp kommunestyrevedtaket om etablering

av eStab når det gjelder om det er inngått og underskrevet avtale om

vertskommunesamarbeid.

Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget tar rapporten om selskapskontroll i ØRU og ØRIK til orientering og

anbefaler at kommunestyret følger opp revisjonens anbefalinger.

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar rapporten om selskapskontroll i ØRU og ØRIK til

orientering og ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger.

 Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra kommunens representant i styret

hvordan rapporten er fulgt opp i 2015.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



ØVRE ROMERIKE UTVIKLING (ØRU) 

ØVRE ROMERIKE INNKJØPSSAMARBEID (ØRIK) 

Gjennomført for Nes kontrollutvalg 

Til: Kontrollutvalget i Nes kommune 

Fra: Østre Romerike revisjonsdistrikt (ØRR) 

Dato: Februar 2014 

SELSKAPSKONTROLL 

Vedlegg 1 sak 5/14



Selskapskontroll i ØRU og ØRIK 

 
 

Østre Romerike revisjonsdistrikt 
  2  

 

1 Sammendrag .................................................................................................. 3 

1.1 Bakgrunn for prosjektet ............................................................................................... 3 

1.2 Metode ......................................................................................................................... 3 

1.3 Høring .......................................................................................................................... 3 

1.4 Fakta og vurdering ....................................................................................................... 3 

1.5 Konklusjon ................................................................................................................... 5 

1.6 Anbefalinger ................................................................................................................ 5 

2 Innledning ...................................................................................................... 6 

2.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger ....................................................................... 6 

3 Kort om metode ............................................................................................. 6 

3.1 Høring .......................................................................................................................... 7 

4 Faktabeskrivelse ............................................................................................ 7 

4.1 Innledning .................................................................................................................... 7 

4.2 Nærmere om selskapet ................................................................................................. 7 

4.3 ØRU ............................................................................................................................. 8 

4.4 ØRIK ......................................................................................................................... 10 

4.5 Felles for ØRU og ØRIK ........................................................................................... 10 

5 Vurderinger ................................................................................................. 15 

5.1 Formelle forhold ........................................................................................................ 15 

5.2 Organisering av ØRIK ............................................................................................... 16 

5.3 Strategi ....................................................................................................................... 16 

5.4 Innføring av eHandel ................................................................................................. 17 

5.5 Oppfølging av vedtak som gjelder ØRU ................................................................... 17 

5.6 Godkjenning av regnskap m.m. for 2012 .................................................................. 17 

5.7 Eiermelding ............................................................................................................... 17 

6 Konklusjon ................................................................................................... 18 

 

 

 

 

Vedlegg: 
1. Vedtekt for ØRU 
2. Reglement for ØRIK 
3. Oversikt over saksområder for ØRU 
4. Høringsuttalelse 14.11.2013 fra ØRU v/daglig leder 

 



Selskapskontroll i ØRU og ØRIK 

Østre Romerike revisjonsdistrikt 
3 

1 Sammendrag 

1.1 Bakgrunn for prosjektet  

Bakgrunnen for prosjektet er plan for selskapskontroll 2013-2015, vedtatt av kommunestyret i 
Nes kommune. 

I denne kontrollen er hovedformålet å vurdere oppfølgning av eierskapet i Øvre Romerike 
Utvikling (ØRU) og Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK), etter de rammer 
kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften foreskriver. Oppfølgingen av eierskapet i denne 
kontrollen retter seg kun mot Nes kommune som eier.  

Revisjonen ser det slik at eierskapskontrollen av ØRU som er et samarbeidsorgan, blir 
forskjellig fra en tilsvarende kontroll i et selskap som driver tjenesteproduksjon eller 
forretningsvirksomhet. 

1.2 Metode 

Denne selskapskontrollen er gjort i overensstemmelse med kommunelovens regler om 
gjennomføring av selskapskontroll i §§ 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og 
14.  

Selskapskontrollen bygger på informasjon fra styrets nestleder Oddmar Blekkerud, ordfører i 
Nes kommune, og administrasjonen i ØRU/ØRIK samt åpne kilder, herunder 
Foretaksregisteret, www.purehelp.no, www.proff.no, www.oru.no samt www.orik.no m.fl.  

Det presiseres at selskapskontrollen er en vurdering av om virksomheten styres etter eiers 
formål og i utgangspunktet ikke en kontroll av innholdet i selskapets drift. Denne kontrollen 
er hovedsakelig rettet mot Nes kommune som eier. 

1.3 Høring 

Utkast til rapport ble sendt på høring til styrets nestleder Oddmar Blekkerud, ordfører i Nes 
kommune, og daglig leder i ØRU, direktør Kurt-Gøran Adriansen, den 4.11.2013. 

Ved svarfristens utløp er svar mottatt1 fra daglig leder i ØRU. Svaret ble gjennomgått og vi 
foretok enkelte endringer i rapporten: 

• Henvisningen til frist for avleggelse av regnskap er korrigert fra 1. mai til 1. juli.

• Finansiering av e-handelsprosjektet; låneopptak eller tilskudd.

Utkast til rapport ble deretter forelagt for rådmannen i Nes kommune. Utkastet ble 
gjennomgått i møte med økonomisjefen i Nes kommune 17.1.2014. Utkastet har til slutt blitt 
omarbeidet før rapporten i sin endelige form forelegges for kontrollutvalget i Nes. 

1.4 Fakta og vurdering 

Det står i vedtekten at ØRU er opprettet med hjemmel i kommuneloven § 27 som et 
selvstendig rettssubjekt. Videre står det i vedtekten at fylkesordføreren sitter i styret. ØRU er 
som de fleste andre regionråd registrert i Brønnøysundregistrene som et ordinært § 27-
samarbeid, og ikke som et selvstendig rettssubjekt. Fylkesordføreren er ikke registrert som 
styremedlem slik tilfellet er for resten av styret når vi foretar oppslag i Purehelp.no som er 

1 Vi ringte ordfører Oddmar Blekkerud den 19.11.2013 for å purre på svar. Han ser ikke behov for å svare utover 
brevet fra ØRU v/daglig leder. 
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basert på registrering i Brønnøysundregistrene. Registreringene er med andre ord ikke i 
overensstemmelse med vedtekten for ØRU. 
 
Østre Romerike revisjonsdistrikt tolker eierforholdet slik at ØRIK er en ”avdeling” under 
ØRU, eller en del av ØRU. Denne tolkningen er i samsvar med gjeldende eiermelding fra 
2011. Informasjonen på hjemmesiden til ØRIK om at ØRU er «vertskommune» og har det 
administrative ansvaret for ØRIK vurderer revisjonen at bør endres. 
 
ØRU har som formål å være et samarbeidsorgan og skal arbeide for felles utvikling av 
regionen. ØRU er etablert av kommunene Hurdal, Eidsvoll, Nes, Nannestad, Gjerdrum og 
Ullensaker samt Akershus fylkeskommune. ØRIK har som formål å bidra til 
kostnadsbesparelser og profesjonalisering av anskaffelsesfunksjonen i de 6 kommunene i 
regionen på Øvre Romerike. Revisjonen peker på at det kan være grunnlag for å vurdere om 
innkjøpssamarbeidet ØRIK bør etableres som et eget selskap. ØRIK er i dag en del av ØRU. 
Revisjonen har stilt spørsmålstegn ved om dette er hensiktsmessig, og begrunnet dette med at 
ØRU og ØRIK har ulike formål. Dette kan vurderes i sammenheng med forestående 
behandling av revidert eiermelding for ØRU kommunene.  
 
Vedtekten for ØRU ble sist endret i 2011, men det er ikke tatt inn i vedtekten at ØRIK er en 
del av ØRU. Dette bør følges opp dersom ØRIK fortsatt skal være en del av ØRU. 
Det foreligger tre strategidokumenter for ØRU: 

• Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike fram mot 2020 

• Felles IKT strategi ØRU kommunene fram mot 2020 

• Samferdselsstrategi for Øvre Romerike  
Kommunestyret i Nes behandlet og vedtok strategiene i 2011.  
 
Kommunestyret i Nes har i tillegg vedtatt opprettelsen av eStab, et vertskommunesamarbeid 
hjemlet i kommuneloven § 28-1 b) med Ullensaker som vertskommune. Avtalen om 
vertskommunesamarbeidet er på forespørsel fra revisjonen ikke funnet i Nes kommunes arkiv. 
Det er derfor usikkert om kommunestyrets vedtak er fulgt opp når det gjelder avtalen, men 
revisjonen ser at eStab er opprettet.  
 
ØRU saksforbereder en rekke saker som behandles med likelydende saksframlegg og forslag 
til vedtak i samarbeidskommunene. Vår kontroll har ikke avdekket at saker ikke har blitt 
behandlet av Nes kommunestyre i disse sakene. Nes kommunestyre vedtok at vedtaket i saken 
om innføring av eHandel skulle følges opp i 2. økonomirapport 2013 for Nes kommune. 
Vedtaket ble ikke fulgt opp i økonomirapporten blant annet fordi saken fortsatt ikke er avklart 
(samtale med økonomisjefen i Nes kommune 17.1.2014).  
 
Styret i ØRU godkjenner årsregnskap og årsberetning og fastsetter budsjett. Det gjennomføres 
ingen politisk behandling av årsregnskap og årsberetning forut for styrets godkjenning. 
Årsregnskapet forelegges, etter det vi har fått opplyst, kommunestyret i Nes som referatsak 
etter at det er godkjent. 
 
Årsregnskap- og årsberetning for 2012 er ikke endelig godkjent pr. 28.10.2013. Selskapets 
revisor har i nummerert revisjonsbrev, senest i juni 2012, påpekt avvik i forbindelse med 
innkreving/innbetaling av bonus fra leverandører til ØRIK. Det bør iverksettes tiltak for å 
redusere risikoen for tap av bonus. 
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ØRU-kommunenes felles eiermelding fra 2011 er til revisjon. Når den reviderte 
eiermeldingen foreligger, vil den bli behandlet politisk sammen med Nes kommunes egen 
eiermelding. Administrasjonen arbeider for å følge opp eiermeldingens punkt 4.1 om at alle 
selskap og samarbeider skal være tilordnet et konkret organ og «oppfølgingsvedtaket» til 
administrasjonen i sak 13/36 om eiermøter m.m. Revisjonen vurderer derfor at oppfølgingen 
vil bli ivaretatt. 

Revisjonen vurderer at det kan være hensiktsmessig å informere kommunestyret årlig om 
hvilke selskaper og samarbeid kommunen har interesser i, for eksempel i årsrapport eller 
noteopplysning til regnskapet, dersom eiermeldingen ikke gjennomgås og revideres hvert år i 
kommunestyret. 

1.5 Konklusjon 

Denne selskapskontrollen er gjennomført som en eierskapskontroll med hjemmel i 
kommuneloven § 77 nr. 5 og § 80. Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon som ledd i 
denne kontrollen.  

Målsettingen med ØRU er å styrke samarbeidet mellom kommunene m.m. ØRIK er etablert 
for å ivareta en kostnadseffektiv og profesjonell innkjøpsfunksjon for kommunene på Øvre 
Romerike.  

Revisjonens konklusjon er at Nes kommune fører kontroll med «eierinteressene» i ØRU og 
ØRIK gjennom behandling av vedtekter og reglementer samt gjennom den vedtatte 
eiermeldingen fra 2011. Årsregnskap og årsberetning legges fram som referatsaker i 
kommunen og kommunen må selv vurdere om det er tilstrekkelig for dette selskapet.  

Revisjonens gjennomgang av konkrete saker viser at saker som forberedes fra ØRU legges 
fram og behandles politisk i Nes kommune. Dette tyder på at det er samsvar mellom 
kommunestyrets vedtak og arbeidet som foregår i regi av ØRU.    

1.6 Anbefalinger 

Revisjonen har følgende anbefalinger 
1. Nes kommune bør gjennom sin representant i styret i ØRU bidra til at årsregnskapet

kan avlegges innen gjeldende frister og at det iverksettes nødvendige tiltak med sikte 
på å redusere risikoen for tap av bonusinntekter  

2. Nes kommune bør gjennom sin representant i styret i ØRU bidra til selskaps-
registrering i samsvar med vedtekten for ØRU og at informasjon på hjemmesidene til 
ØRU og ØRIK er mest mulig korrekt 

3. Nes kommune bør gjennom sin representant i styret i ØRU bidra til at det utarbeides
etiske retningslinjer for ØRU og ØRIK 

4. Nes kommune kan gjennom sin representant i ØRU bidra til en vurdering av om det er
hensiktsmessig at ØRIK er en del av ØRU 

5. Administrasjonen i Nes kommune bør følge opp kommunestyrevedtaket om etablering
av eStab når det gjelder om det er inngått og underskrevet avtale om vertskommune-
samarbeid med Ullensaker kommune.  



Selskapskontroll i ØRU og ØRIK 

 
 

Østre Romerike revisjonsdistrikt 
  6  

 

2 Innledning 

2.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger 

Bakgrunnen for selskapskontrollen er plan for selskapskontroll 2013-2015 vedtatt av 
kommunestyret i Nes kommune. 
 
I denne selskapskontrollen er hovedformålet å vurdere eierens oppfølging av eierskapet i 
selskapet etter de rammer kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften foreskriver. 
Kontrollen tar sikte på å besvare følgende hovedproblemstillinger: 
 

• Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 

• Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og 
selskapsledelse? 

 
Mandat for gjennomføring av prosjektet er vedtatt av kontrollutvalget i Nes kommune. 

3 Kort om metode 

Denne selskapskontrollen er gjort i overensstemmelse med kommunelovens regler om 
gjennomføring av selskapskontroll i §§ 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og 
14.  
 
Selskapskontrollen har i utgangspunktet en bred tilnærming og søker å fange opp flest mulige 
problemstillinger relatert til eierskapsoppfølgingen. Utover dette vil kontrollen ikke gå i 
dybden, men heller identifisere problemstillinger som senere kan bli gjenstand for ytterligere 
undersøkelser.  
 
Det presiseres at selskapskontrollen er en vurdering av om virksomheten styres etter eiernes 
formål. Dette innebærer at kontrollen begrenser seg til en vurdering av om eierne har etablert 
tilfredsstillende rammer for styring og at virksomheten faktisk opererer i tråd med formålet. 
En materiell vurdering av selskapets organisering, drift og funksjon faller således utenfor 
denne kontrollen.  
 
Denne selskapskontrollen bygger på informasjon fra styrets nestleder Oddmar Blekkerud, 
ordfører i Nes kommune, og administrasjonen i ØRU/ØRIK samt åpne kilder, herunder 
Foretaksregisteret, www.purehelp.no, www.proff.no, www.oru.no samt www.orik.no m.fl.  
 
Som det fremgår av rapporten vil det enkelte steder presenteres informasjon om selskapet, 
styret og administrasjon med detaljeringsnivå som går utover informasjon om den rene 
eierstyringen. Når dette allikevel presenteres er det som bidrag til helhetsbilde som igjen er av 
sentral verdi for vurdering av eierstyringen i selskapet og om denne fungerer i praksis.      
 
Informasjonsinnhentingen og vurderingen i denne kontrollen er i hovedsak gjort med 
utgangspunkt i følgende kilder: 

• Lov og forskrift 

• Selskapets vedtekter 

• Eiermelding, herunder KS Eierforums anbefalinger for eierstyring  
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• Tilbakemelding fra styrets nestleder, ordfører i Nes kommune Oddmar Blekkerud, og 
administrasjon i ØRU. 

• Sentrale vedtak i styret og på årsmøtet. 

• Sentrale vedtak i Nes kommunestyre.  
 
Hovedfokus i rapporten vil være på negative funn. Det vil si at det som i utgangspunktet er i 
orden, ikke vil være gjenstand for nærmere omtale eller vurdering. 
 
Vår samlede vurdering er at metodebruk og kildetilfang i denne selskapskontrollen har gitt et 
tilstrekkelig grunnlag til å gjennomføre kontrollen i tråd med de problemstillinger 
kontrollutvalget har vedtatt. 
 
3.1 Høring 

Utkast til rapport ble sendt på høring den 30.10.2013 til styrets nestleder Oddmar Blekkerud, 
ordfører i Nes kommune, og daglig leder i ØRU, direktør Kurt-Gøran Adriansen, den 
4.11.2013. 

4 Faktabeskrivelse 

4.1 Innledning 

Øvre Romerike Utvikling2 (ØRU) er samarbeidsorganet for 6 kommuner på Romerike 
(Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker). Etableringen av ØRU ble 
vedtatt av kommunestyrene høsten 1997 og formelt etablert i mars 1998.  
 
Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid3 (ØRIK) er et forpliktende samarbeid mellom ovennevnte 
6 kommuner på Romerike. Gjennom ØRIK skal disse kommunene så langt det er praktisk 
mulig søke samarbeid ved inngåelse av innkjøpsavtaler for varer og tjenester. 
 
4.2 Nærmere om selskapet 

Det foreligger vedtekter for ØRU, vedtatt i 2011 av samtlige deltakende kommunestyrer. For 
ØRIK foreligger Reglement for Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK), vedtatt i 2010, og 
Reglement for innkjøp, vedtatt i 2007, av samtlige kommunestyrer.  
 
Det går fram av vedtektene for ØRU at ØRU er et regionråd med Akershus fylkeskommune 
som deltaker i tillegg til kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og 
Ullensaker.  
 
Det står i reglementet for ØRIK at dette er et interkommunalt innkjøpssamarbeid for 
kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Det framkommer 
videre at «ØRIK er en del av ØRU og har samme organisasjonsnummeret. ØRU ivaretar på 
vegne av kommunene det juridiske ansvar for ØRIK». Saken om reglementet ble vedtatt av 
styret i ØRU den 3.12.2010 (sak 104/10) etter forslag fra rådmannsutvalget. Felles 
saksframlegg og forslaget til reglement ble anbefalt oversendt kommunene for endelig vedtak. 
Reglementet ble behandlet av Nes kommunestyre den 15.2.2011 som sak 11/14 og det 
framlagte forslaget ble enstemmig vedtatt.  

                                                 
2 Informasjonen er hentet fra hjemmesidene den 17.10.2013: www.oru.no  
3 Se fotnote 1. 
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4.3 ØRU 

4.3.1 ØRU’s målsetting 

Fra hjemmesiden til ØRU4 har vi hentet informasjonen nedenfor om hva som er ØRU’s 
målsetting: 

• å styrke samarbeidet mellom kommunene  

• å drive felles markedsføring og profilering av regionen  

• å etablere en felles forståelse for utfordringene i regionen og søke løsninger som 
bl.a. utnytter de positive virkninger av hovedflyplassen  

• å gjennomføre en langsiktig og helhetlig planlegging for å bevare og videreutvikle 
regionens fortrinn  

• å styrke utviklingen av lokalt og regionalt næringsliv gjennom felles initiativer  

• å tilrettelegge og samordne tilbudet av offentlige tjenester for å gjøre regionen til 
et attraktivt og godt område å bo i  

• å bidra til at kommunene kan få drøftet, og eventuelt inntatt felles standpunkt, til 
andre saker av allmenn interesse.  

 
ØRU har et fast sekretariat lokalisert på Tunet i Sør-Gardermoen kultur- og næringspark. 
 
ØRU’s målsetting i følge vedtektene er likelydende det som er sitert ovenfor, bortsett fra 
kulepunkt 1, 2 og 7 ovenfor. I vedtektene heter i kulepunkt 1 av 5 at ØRU’s målsetting er «å 
styrke Øvre Romerike som region gjennom å være kommunens felles redskap for bærekraftig 
regional vekst, gode livsvilkår, samordnet tjenesteyting og effektivisering». 

4.3.2 Strategi 

På hjemmesiden til ØRU ligger 3 strategidokumenter: 

• Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike fram mot 2020 

• Felles IKT strategi ØRU kommunene fram mot 2020 

• Samferdselsstrategi for Øvre Romerike  
 
De ovennevnte strategidokumentene behandles i ØRUs organer og er dessuten vedtatt av 
kommunestyrene. Nes kommunestyre behandlet strategien for kommunesamarbeidet og felles 
IKT strategi i kommunestyret i møte 15.2.2011 (sak 11/16 og 11/15). Nes kommunestyre 
behandlet samferdselsstrategi for Øvre Romerike i kommunestyret den 6. september 2011 
(sak 11/61) og forsalg til handlingsplan for samferdselsstrategien ble lagt fram på ØRUs 
årskonferanse 2012. 
 
I tillegg behandlet kommunestyret i Nes saken «Felles IKT strategi, styrer og 
bestillerfunksjon for ØRU-kommunene» i møtet den 26.4.2011 (sak 11/30).  Denne saken var 
en oppfølging av IKT-strategien i henhold til politisk bestilling høsten 2009 med hensyn til 
rådmennenes arbeid med å få etablert et kompetent IKT strategi, styrer og bestillerorgan som 
skal støtte og bistå rådmennene. Vedtaket i kommunestyret innebar at Nes kommune sammen 
med de øvrige 5 kommunene på Øvre Romerike etablerte Felles IKT strategi- og 
bestillersekretariat. Vedtaket innebar videre at Nes kommune tiltrådte vertskommuneavtalen 
med Ullensaker kommune og at rådmannen i Nes skulle videredelegere egen myndighet 
knyttet til kurante avgjørelser i forbindelse med drift og forvaltning av kommunens inngåtte 
IKT-avtaler til rådmannen i Ullensaker (vertskommunen). eStab er navnet på dette 

                                                 
4 ØRU’s hjemmeside, datert/sist endret 10.6.2012, hentet den 24.10.2013. 
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sekretariatet som er kundenes eget strategi- og bestillerorgan og som utarbeider og forvalter 
kommunenes felles IKT-strategi. eStab hjelper DGI i å kunne forankre sin framtidige strategi 
og bygge ut riktige tjenester for kommunene står det på hjemmesiden til DGI. 
 
Ullensaker kommune er vertskommune for IKT-tjenesten med hjemmel i kommuneloven § 28 
b., jf. vertskommuneavtalen. Henvisningen til § 28b i avtaleutkastet er feil. Korrekt 
henvisning er § 28-1 b Administrativt vertskommunesamarbeid. Avtalen forutsetter at 
rådmannen i den enkelte kommune videredelegerer til rådmannen i vertskommunen. Dette 
dokumentet er ikke innhentet som ledd i denne kontrollen. 

4.3.3 Organisering - ØRU 

ØRU er organisert som vist i tabellen5 nedenfor: 
 
Organ Beskrivelse 

Styre Kommunenes ordførere og fylkesordføreren utgjør styret. 
Kommunenes rådmenn og fylkesrådmann deltar på styremøtene med tale- og 
forslagsrett.  

Arbeidsutvalg Styrets leder og nestleder utgjør arbeidsutvalget. Deres rådmenn deltar på møtene med 
tale- og forslagsrett. 

Daglig leder Styret tilsetter daglig leder som rapporterer til styreleder. Daglig leder forestår det 
administrative arbeidet, herunder saksforberedelse og oppfølging av styrets vedtak. 
Kontorsted er i Ullensaker. 

Rådmannsutvalg Rådmannsutvalget utfører saksforberedelse ved behov og har ansvar for iverksettelse av 
vedtak etter styrets nærmere bestemmelse.  

Årskonferanse Hvert år arrangeres en felles konferanse for formannskapene i kommunene og 
fylkesutvalget i fylkeskommunen.  

Samrådmøte Minst to ganger i valgperioden gjennomføres fellesmøte for de 6 kommunestyrene 
(felles kommunestyremøte/samrådmøte). Disse møtene skal være arena for regionale 
diskusjoner. 

Beslutningsmyndighet Samarbeidet er i prinsippet basert på konsensus kommunene imellom.  
Rammene for og omfanget av virksomheten bestemmes i ØRU’s strategiplaner. Styret 
må løpende vurdere hvilke saker som må legges fram for kommunestyrene til endelig 
behandling. Styret arbeider innenfor de fullmakter ordførerne har. 

Tabell 1. ØRUs organisering 2011-årsmelding. 

 
Styret i ØRU har denne sammensetningen i 2013: 

� Anders Østensen (styreleder), Gjerdrum kommune 
� Oddmar Blekkerud (nestleder), Nes kommune 
� Harald Jan Espelund, Ullensaker kommune 
� Runar Bålsrud, Hurdal kommune 
� Einar Madsen, Eidsvoll kommune 
� Anne-Ragni Kjempekjenn Amundsen, Nannestad kommune 

 
Opplysningene ovenfor er hentet fra Brønnøysundregistrene den 15.10.2013 og stemmer med 
deltakere på styremøte i ØRU i april 2013, med unntak for representanten fra Akershus 
fylkeskommune. Fylkeskommunens representant på styremøtet var ifølge møtereferatet, 
Salvesen. Kommunenes ordførere og fylkesordføreren utgjør styret for ØRU (Vedtektene 
punkt 3.1), men det er ikke registrert noen fra Akershus fylkeskommune i Enhetsregisteret i 
Brønnøysundregistrene. Fylkesordfører heter for tiden Anette M. Solli og varaordfører heter 
Lars Salvesen. Solli overtok som fylkesordfører etter Nils Aage Jekstad 1.10.2013 (Akershus 
Fylkeskommunes hjemmeside, politisk ledelse).  

                                                 
5 Innholdet i tabellen er hentet fra sist avlagte årsmelding per 17.10.2013 (regnskapsår 2011). www.oru.no 
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Som daglig leder i ØRU er ansatt Kurt-Gøran Adriansen, administrerende direktør. 
 
4.4 ØRIK 

4.4.1 ØRIK’s målsetting 

Hovedformålet med ØRIK6 er å bidra til kostnadsmessige og administrative besparelser innen 
anskaffelsesområdet, samt å tilrettelegge for og bistå til en profesjonalisering av kommunenes 
anskaffelsesfunksjon.  
 
ØRIK er kontraktsansvarlig for de enkelte interkommunale rammekontrakter som inngås. 
Kontraktene er gjensidig bindende for kjøper og selger. Dette innebærer at kommunenes 
virksomheter plikter å foreta sine kjøp hos den/de leverandører som det er inngått 
rammekontrakt med, og skal forholde seg til de vilkår som er nedfelt i den enkelte kontrakt. 

4.4.2 Organisering – ØRIK 

ØRU er «vertskommune» og har det administrative ansvar. Det faglige ansvar ligger hos 
daglig leder i ØRIK som rapporterer til rådmannsgruppa i ØRU kommunene7.  
 
ØRIK er organisert som vist i tabellen8 nedenfor: 
Organisering Beskrivelse 

I kommunen Rådmennene i kommunene er de øverste beslutningstakere og ansvarlig for innkjøp til 
kommunene.  

Innkjøpsråd De innkjøpsansvarlige i kommunene utgjør innkjøpsrådet. 

Innkjøpsansvarlig Hver kommune skal ha en innkjøpsansvarlig som utpekes av rådmannen i den enkelte 
kommune, og som 
- representerer kommunen i IIØR (nå ØRIK) 
- skal søke å ivareta kommunens interesser på en måte som er forenlig med et 

fruktbart interkommunalt samarbeid 
- skal sørge for at inngåtte avtaler implementeres i egen kommune 
- skal sørge for at kommunen har det antall produktansvarlige som innkjøpsrådet er 

enige om 

Produktansvarlig Medarbeidere i den enkelte kommune med det produkt- og brukerfaglige ansvaret for 
ordningen innen et nærmere definert produktområde. 
Bistår IIØR (nå ØRIK) og innkjøpsansvarlige og sørger for at hensyn og interesser på 
marked, produkt og prisutvikling blir ivaretatt innenfor produktområdene.  

 
Daglig leder i ØRIK er Tor Kjærstad som rapporterer til rådmannsgruppa i ØRU kommunene. 
Av reglement for ØRIK framgår at rådmannsforum er faglig ansvarlig for ØRIK, mens det 
administrative ansvar ivaretas av ØRU (reglement for ØRIK punkt 3). 
 
4.5 Felles for ØRU og ØRIK 

4.5.1 Selskapsforhold 

ØRU er opprettet i medhold av kommunelovens § 27 om interkommunalt samarbeid, og er 
eget rettssubjekt (vedtektene punkt 1). På hjemmesiden til ØRU står en oversikt over 
samarbeidspartnere, og blant disse finnes «Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid». På 

                                                 
6 Innholdet i kapittel 4.2.3 er hentet (24.10.2013) fra hjemmesiden til ØRIK, datert 16.6.2012/sist endret 
20.6.2012 
7 Innholdet er hentet (30.10.2013) fra hjemmesiden til ØRIK, organisering, datert/sist endret som i note 5.  
8 Innholdet i tabellen er hentet fra reglement for innkjøp i kommunene, vedtatt av kommunestyrene i 2007. 
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hjemmesiden til ØRIK står at innkjøpssamarbeidet er opprettet etter vertskommune prinsippet 
i KL § 27, og at ØRU er «vertskommune». 
   
Styret og selskapets revisor har bekreftet grunnlaget for fortsatt drift.  
 
Det er ikke utarbeidet egne verdidokumenter eller etiske retningslinjer for ØRU/ØRIK, men 
målformuleringene står i vedtektene. Rapportering til eierne skjer gjennom ØRU styret. 
Oppfølging av ØRIK skjer gjennom behandling av saker i rådmannsutvalget forut for 
behandling i ØRU styret. ØRU styret behandler saker med bakgrunn i kommunestyrevedtak. 
Det er ikke utarbeidet formell eierstrategi, men det vil bli utarbeidet ved den kommende 
revidering av eiermeldingen. Evaluering av styret gjøres gjennom kommunestyrets 
behandling av saker tilknyttet ØRU styret. (Blekkerud, Oddmar - skriftlig bekreftelse 
13.8.2013). 
 
ØRU har i 2013 tatt initiativ til en gjennomgang av ØRU-kommunenes avtaler etter 
kommuneloven § 27 og § 28. Rådmannsmøtet vedtok i møte den 30.5.2012 (sak 60/12) å 
godkjenne forslag til oppfølging for ØRIK i samsvar med følgende innspill: 

• Reglement for samarbeid om inngåelse av leverandøravtaler 

• Det er avtalt at dette samarbeidet er en del av ØRU, som er opprettet i medhold av § 
27 – ikke et selvstendig interkommunalt samarbeid 

• Avtalen bør tas inn i avtalen om ØRU 
 
I rådmannsmøtet den 17.8.2012 ble det vedtatt å se ovennevnte i sammenheng med arbeidet 
med den felles eierskapsmeldingen som skal utarbeides. Rådmannsutvalget vedtok i møte den 
22.3.2013 (sak 41/13) å oversende utkast til eiermelding til styret i ØRU med anbefaling at 
den oversendes kommunene for politisk behandling. Styret vedtok i møte 14.6.2013 (sak 
50/13) at eiermeldingen «språkvaskes» og fremmes samlet for ØRU-styret før oversendelse til 
kommunene for politisk behandling. 

4.5.2 Organisasjon 

ØRU og ØRIK har seks ansatte. I tillegg til daglig leder i ØRU, er det for tiden oppført fem 
ansatte. Fire er ansatt i ØRIK, herunder daglig leder i ØRIK. Det er i tillegg en som er ansatt 
75 % i ØRIK og 25 % i ØRU. I forbindelse med innføringen av e-Handel er ØRIK i gang med 
ansettelse av fire nye medarbeidere, herav to faste stillinger og to prosjektstillinger med to års 
varighet (samtale med Kjærstad på telefon 30.10.2013). 
 
Oppfølgingen av daglig leder i ØRU og ØRIK foregår gjennom Arbeidsutvalget, ØRU-styret 
og rådmenn i kommunene (Blekkerud, Oddmar - skriftlig bekreftelse 13.8.2013). 

4.5.3 Økonomisk oversikt 

Regnskapet ble gjort opp med et samlet årsoverskudd på 752 000 kroner i 2012 og et 
årsunderskudd på 468 000 kroner i 2011. Regnskapet er avlagt i samsvar med forskrift av 
17.12.99 nr. 1568. Regnskap 2012 legges fram for godkjenning i styrets novembermøte 2013. 
 
Tabellen nedenfor viser selskapets økonomiske utvikling de 2 siste årene.  
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Nøkkeltall ØRU 2011 ØRU 2012 ØRIK 2011 ØRIK 2012 

Resultat    

Driftsinntekter 3 665 540 5 083 032  3 381 308 3 771 740 

Driftskostnader 4 355 849 4 124 783 3 159 515 3 977 376 

Driftsresultat -690 309 958 249 221 793 -205 636 

Netto driftsresultat -410 309 1 236 249 8 524 -426 634 

Resultatgrad -18,8 18,85 6,5 -5,4 

Kapitalforhold ØRU/ØRIK ØRU/ØRIK   

Totalkapital (sum eiendeler) 3 794 481 4 391 447   

Egenkapital 2 201 658 3 011 273   

Kortsiktig gjeld 1 592 823 1 380 174   

Likviditetsgrad 2,33 3,12   

Egenkapitalprosent 58,0 68,5   

Definisjoner: 

• Resultatgrad:     Driftsresultat/driftsinntekter * 100 % 

• Likviditetsgrad:                   Omløpsmidler/kortsiktig gjeld 

• Egenkapitalprosent:    Egenkapital/totalkapital * 100  

 
Årsresultatene for 2011 er totalt sett negativt, men positivt for 2012.  
 
ØRU får sine inntekter gjennom tilskudd fra kommunene (note 2 til årsregnskap 2012). 
Tilskuddet utgjør 25 kroner per innbygger, og satsen har stått fast siden 2006, samt tilskudd 
fra Akershus fylkeskommune på 220 000 kroner årlig fra 2006. Andre inntekter er tilskudd fra 
Innovasjon Norge og Akershus Fylkeskommune til etablerertjenesten i regionen, samt støtte 
fra Helsedirektoratet på 800 000 kroner til videre arbeid med Samhandlingsreformen og 
Akershus fylkeskommune med 500 000 kroner til regional transportplan. 
 
ØRIK får sine inntekter basert på bonus på de fleste avtaler som inngås på vegne av ØRU 
kommunene. Satsen er på 1,5 % av kjøp på inngåtte avtaler (note 2 til årsregnskap 2012). 
 
Budsjettene for ØRU og ØRIK behandles i rådmannsutvalget før behandling i ØRU styret. 
Budsjettene sendes deretter til ordinær behandling gjennom budsjettprosess i hver kommune 
(Blekkerud, Oddmar - skriftlig bekreftelse 13.8.2013). 
 
Likviditetsgraden er et uttrykk for forholdet mellom kortsiktig gjeld og omløpsmidler, og 
forholdstallet bør være større enn 1 med tanke på at selskapet da kan innfri kortsiktig gjeld. 
Selskapet likviditetstall for 2011 og 2012 er ikke under denne grensen. 
 
ØRU/ØRIK er ikke bokført med anleggsmidler, bortsett fra egenkapitalinnskudd KLP. 
 
Selskapets omløpsmidler per 31.12.2012 var balanseført med 4,3 mill. kroner, herav 
kortsiktige fordringer på 3,4 mill. kroner og bankinnskudd på 0,5 mill. kroner ekskl. 
skattetrekksmidler. Innskutt egenkapital utgjorde 3 mill. kroner.  
 
Selskapets egenkapital er styrket i 2012 og sum egenkapital per 31.12.2012 var balanseført 
med 2,2 mill. kroner. 
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Selskapets har kortsiktig gjeld, men ikke langsiktig gjeld. 

ØRU-styrets årsmelding for 2011 ble behandlet av styret som sak 33/12 og 55/12. Det 
framkommer av årsmeldingen pkt. 10 at ØRUs samlede økonomi, inkludert innkjøpstjenesten 
anses som god, og at resultatet for ØRU sekretariatet i hovedsak var i samsvar med vedtatt 
budsjett for 2011. Regnskapet ble behandlet av styret som sak 32/12 og 54/12 (den 11.5.2012 
og 8.6.2012) for regnskapsåret 2011.  

Årsmelding for ØRIK følger som et vedlegg til årsmeldingen for ØRU og det står i 
årsmeldingen for ØRU at ØRIKs regnskap for 2011 er godkjent av rådmannsmøtet. 
Regnskapet forelå ikke til rådmannsmøtets behandling av ØRIKs årsrapport 2011 (sak 30/12 
den 26.3.2012) og det ble under behandlingen bemerket at regnskapet ikke forelå sammen 
med årsrapporten. ØRIKs årsrapport 2011 ble vedtatt tatt til foreløpig orientering og ØRU ble 
anmodet om å vurdere egne regnskapsrutiner. ØRIKs årsrapport 2011 ble godkjent av 
rådmannsutvalget som sak 43/12 den 12.4.2012.  Regnskapet ble gjennomgått i samme møte, 
men var ikke ferdig revidert (sak 44/12).  

I rådmannsmøte 22.3.2013 ble verbaldelen i årsrapportene for 2012 for ØRU og ØRIK 
godkjent (sak 42/12 og 43/12). Styret i ØRU vedtok at verbaldelen til ØRUs årsmelding 
godkjennes med de merknader som framkom under møtet. Regnskapet forelå ikke til møtet 
den 5.4.2013. I styrets møte den 13.9.2013 ble behandlingen av årsregnskap og årsberetning 
for ØRU utsatt til novembermøtet (sak 61 og 62/13). 

4.5.4 Behandling av saker i ØRU og i Nes kommune 

Østre Romerike revisjonsdistrikt har gjennomgått ØRU-styrets årsmeldinger for årene 2009-
2011 og referat fra styremøte i september 2013 for 2012/2013. Vedlagt følger en oversikt over 
saker til styrets behandling i denne tiden. Hovedpunktene i oversikten har vi tatt inn i tabellen 
nedenfor: 

Område Beskrivelse 

Samferdsel  

(økte bevilgninger til vei, 
bane og kollektiv i 
regionen) 

Basert på fylkesdelplan Gardermoen 2040 ble det i 2009 bestemt å etablere et 
kontaktutvalg med fokus på næringsutvikling, samferdselsrelaterte 
problemstillinger, arealdisponering og miljørelaterte problemstillinger. Presisert 
at dette utvalget ikke skal erstatte det formaliserte samarbeidet mellom OSL og 
vertskommunene som myndighetsutøver.  

Utdanning/kompetanse 

(samarbeid med fylkes-
kommunen for å få flere til 
å fullføre VGS) 

I 2009: Møter med fylkeskommunen og støtte til Agro innovasjon (Nes) 
I 2010: Støtte til Agro innovasjon (Nes) 
I 2011: Ingen konkrete tiltak 

Helse 

(arbeide for en vellykket 
gjennomføring av 
samhandlingsreformen/sikre 
nødvendig statlig 
finansiering) 

I 2009: Stensby (nedleggelse) – Rapport bestilt i 2007, ferdig i 2009 
I 2010: Stensby-rapporten behandlet i KS. Søkt støtte til forprosjekt 
lokalmedisinsk senter, godkjennes og etableres 
I 2011: Rapport/prosjektanbud foreligger. Behandles i KS høsten 2011. 

Deltakelse eksternt 

(videreføre et aktivt felles 
parternskap med relevante 
organisasjoner på flere 
områder og nivåer) 

I 2009 – 2011: Representert i politisk styringsgruppe og i administrativt 
koordineringsgruppe, i samarbeid med SNR. Alle ordførere i Akershus er med i 
den politiske referansegruppen. Målet er å utarbeide planstrategier gjennom en 
bred medvirkningsprosess. 
I 2009: Organisering av brannsamarbeid og organisering av revisjonen ble drøftet 
i september-møtet. 
I 2010: Gjennomført dialogmøte med ØRU-kommunene, fylkeskommunen og 
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miljøverndepartementet 19.2.2010. 
I 2011: Fylkeskommunens planstrategi på høring. Planstrategi for areal og 
transport sendt på høring våren 2011, deretter fremmet for Regjeringen. 
2012/13: Høring Interregionalt program 2014-2020 som er Eu’s program for 
grenseoverskridende samarbeid i Europa. Programmet skal bidra til å fremme 
sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene. 

Næringsutvikling  

(etablere felles ØRU-
standard for rask og 
profesjonell behandling av 
saker som berører 
næringslivet) 

I 2009-2011: Innovasjon Gardermoen (tok sommeren 2009 over ivaretakelsen av 
etablerertjenesten). 
I 2012/13: ØRU-kommunene gjennomførte en ROS-analyse for regionen og for 
den enkelte kommune. ØRU representant til politisk styringsgruppe skal velges til 
et planprogram vedtatt av Akershus fylkeskommune. Profilering og synliggjøring 
av Romerike som region. 

Tiltak/saker under 

tjenestesamarbeid 

(basert på ulike kriterier) 

I 2009: Administrativt samarbeid og innføring av felles dataløsninger. Etablert 
pilotprosjekt med mål at innbyggere i en ØRU-kommune skal tilbys tjenester i de 
andre. Prosjekt «fritt barnehagevalg» ble iverksatt. 
I 2010: Pilotprosjektet «fritt barnehagevalg» avsluttet, lite behov, muligheten 
opprettholdes. 
I 2011: Miljø- og støyutvalg etablert innenfor rammen av kontaktutvalget. 
Medlemskap i Airport Region Conference. 
I 2012/13: Plansamarbeid, RU bedt om å vurdere etablering av felles lønnssystem 

Felles IKT-strategi 

(gjennomføre systematisk 
arbeid for å innføre selv-
betjeningsprinsippet der det 
er aktuelt og effektivt) 

I 2009: Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU som angir 
en operativ standard/rammeverk 
I 2010: Dette arbeidet blir videreført 
I 2011: Prosjekt for anskaffelse og innføring av ny web-portal løsning. 
Leverandør valgt i desember 2011. IKT strategi- og bestillerenhet (eStab) 
etablerte i desember 2011 funksjon som virksomhetsarkitekt. 
I 2012/13: Evaluering av ØRU-kommunenes IKT-samarbeid skal gjennomføres, 
forslag til mandat og finansiering samt tentativ tidsplan skal legges fram for styret 
i ØRU senest 29.11.2013. 

I tillegg tar vi med at 2011 var det første virksomhetsåret etter at nye strategier var vedtatt i de 
seks kommunestyrene: 

• Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 

• Felles IKT-strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020. 
 
I tillegg til styresaker, møter og seminarer og konferanser deltar ØRU i en rekke ulike fora; 
Samarbeidsalliansen Osloregionen, Airport Regions Conference (ARC), Avfallsrådet for Oslo 
og Akershus, Romerike Krisesenter, Vannområder, Plansamarbeid Oslo og Akershus, 
Grupper under Akershus Fylkeskommune samt andre grupper (Oslopakke 3 – fag, 
Barnevernvakten, Visit Romerike samt Etablerertjenesten). 
 
Østre Romerike revisjonsdistrikt har gått igjennom saker til behandling i Nes kommunestyre i 
2012 og hittil i 2013. På bakgrunn av vår gjennomgang av sakslistene, har vi satt opp 
følgende oversikt over saker9 behandlet i kommunestyret i Nes kommune: 
Dato Saksnr Tittel 

7.2.2012 12/3 Etablering av et næringsutviklingsfond i ØRU (gjelder overskudd fra ØRN) 

11.12.2012 12/111 Felles plan for idrettsanlegg på Øvre Romerike (Plan skal legges fram for 
Styret for ØRU innen 1.7.2013 i flg. pkt. 4 i vedtaket) 

12.2.2012 13/6 Handlingsplan for samferdselsstrategi for Øvre Romerike 

12.2.2013 13/7 Eierskapsmelding – Nes kommune (Saken ble tatt opp av Kontrollutvalget i 
Nes kommune) 

19.3.2013 13/18 Innføring av eHandel Øvre Romerike (Prosjektet er beregnet til 18,6 mill. kr 
hvor av Nes kommunes andel utgjør 1,8 mill. kr) 

19.3.2013 13/20 Felles lokalmedisinsk senter for ØRU 

                                                 
9 Oversikten er basert på en rask gjennomgang av sakslistene til Kommunestyret i Nes kommune, og gir ingen 
garanti for at listen er fullstendig.  
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19.3.2013 13/24 Endring av selskapsavtale for Øvre Romerike brann og redning IKS 

23.4.2013 13/33 Interkommunalt samarbeid om miljørettet helsevern 

15.10.2013 13/87 Overordnet ROS-analyse for Øvre Romerike og Nes kommune 

15.10.2013 13/88 Jernbaneforum for Hovedbanen og Gardermobanen 

4.5.5 Nærmere om prosjekter i regi av ØRU/ØRIK 

Nedenfor har vi trukket fram to prosjekter og referert vedtakene i kommunestyret i Nes 
kommune; evaluering av ØRIK og innføring av eHandel. 
 
Evaluering av ØRIK samt forslag til tiltaksplan ble behandlet av kommunestyret i Nes 
kommune den 11.12.2012. Kommunestyret vedtok enstemmig:  

• «KPMGs rapport «Evaluering av Øvre Romerike innkjøpssamarbeid» tas til 
orientering 

• Foreslått tiltaksplan for ØRIK godkjennes.»  
Pr 9.8.2013 hadde samtlige ØRU-kommuner med unntak av Gjerdrum behandlet 
evalueringsrapporten. Den foreslåtte tiltaksplanen som ble vedtatt, har en kostnadsramme på 
kr 850 000,- for perioden 2012-2014. 
 
Forprosjektrapport og forslag til implementering av eHandel i kommunene på Øvre Romerike 
ble behandlet av Nes kommunestyre i møte den 19.3.2013. Kommunestyret i Nes vedtok 
enstemmig: 

1. Nes kommune slutter seg til innføring av eHandel i henhold til saksframlegg og 
forprosjektrapport eHandel for Øvre Romerike datert januar 2013. 

2. Prosjektfasen 2013/2015 finansieres med 8,9 mill. kr ved at kommunene yter lån til 
Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid fordelt etter folketall pr 01.01.2013. Lånet 
forutsettes tilbakebetalt innen utgangen av 2016. For Nes kommune utgjør lånet        
kr 1 873 987,-. 

3. Rådmannen gis fullmakt til å avtale vilkår og inngå avtale om lån til ØRIK. 
4. Kommunens inndekning og finansiering behandles i forbindelse med 2 

økonomirapport 2013. 
Saken ble behandlet av samtlige kommunestyrer i løpet av mars 2013. Forprosjektrapport ble 
utarbeidet av PwC, datert 9.2.2011. 

4.5.6 Selskapets revisor 

Øvre Romerike Revisjonsdistrikt er valgt som selskapets revisor. Revisor har sendt 
nummererte brev til ØRU de tre foregående år. Et forhold som går igjen er håndteringen av 
bonusinntekter i ØRIK. Revisor er av den oppfatning at samarbeidets rutiner knyttet til 
oppfølging av bonusinntekter ikke er tilfredsstillende og at dokumentasjonen som ble lagt til 
grunn for utfakturering av bonusinntekter ikke var god nok for 2011 etter revisors oppfatning 
(Øvre Romerike Revisjonsdistrikt, Revisjonsbrev 3/2012, datert 5.6.2012). 

5 Vurderinger 

5.1 Formelle forhold 

ØRU er registrert som et organisasjonsledd i Enhetsregisteret, som et interkommunalt 
samarbeid mellom de 6 kommunene. Denne registreringen benyttes først og fremst for 
samarbeid som ikke er et selvstendig rettssubjekt. Akershus fylkeskommune er ikke nevnt 
blant deltakerne (Enhetsregisteret, opplysninger om virksomhet/art/bransje). Samarbeid 
opprettet med hjemmel i kommuneloven § 27 som er et selvstendig rettssubjekt, kan søke 
Brønnøysundregistrene om registrering i Enhetsregisteret. Hvis registreringen godkjennes, 
endres «organisasjonsledd» som organisasjonsform til «annen juridisk person». Slik 
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registrering burde etter revisjonens vurdering vært omsøkt, jf. vedtektene for ØRU § 1 «.. og 
er eget rettssubjekt». ØRU er på den annen side et typisk regionråd, og er som de fleste andre 
registrert som et ordinært § 27-samarbeid. Fylkesordføreren er ikke registrert som 
styremedlem.  

ØRU er «vertskommune» for ØRIK, jf. kapittel 4.4.2 ovenfor. Begrepet «vertskommune» slik 
det her er brukt, har ingenting med vertskommunebestemmelsene i kommuneloven å gjøre. 
Vertskommunebegrepet er ikke et beskyttet ”begrep” og brukes fra tid til annen om den 
kommunen som har hovedkontoret til et § 27. Dette har ingen rettslig betydning. 

Når det gjelder ØRIK er det ukjent for Østre Romerike revisjonsdistrikt at et § 27-samarbeid 
selv har et vertskommuneprinsipp10. Vi ser det derfor slik at ØRIK er en ”avdeling” under 
ØRU selv om ØRIK opptrer selvstendig med egen årsrapport (vedlegg til ØRUs årsrapport). 
De ansatte i ØRIK er ansatt i ØRU og slik er det også registrert i AA registeret. Det avlegges 
felles regnskap for ØRU og ØRIK. Formuleringene i årsrapporten for 2012 og informasjon på 
ØRIKs hjemmeside «Organisering» er med andre ord misvisende. Det står i «Felles 
eiermelding 2011 for kommunene på Øvre Romerike» at «ØRIK er en del av ØRU» (kapittel 
3.4). Revisjonen vurderer at informasjonen på hjemmesiden bør justeres. 

Revisjonen vurderer at fylkesordføreren også burde vært innmeldt til Brønnøysundregistrene 
som styremedlem, jf. vedtekten § 3-1. 

5.2 Organisering av ØRIK 

Formålet med ØRIK er noe helt annet enn formålet med ØRU. Vi mener derfor at det kan 
være gode grunner for å vurdere om innkjøpssamarbeidet ØRIK bør etableres som et eget 
selskap. Dette kan ses i sammenheng med den forestående revisjon av eiermelding for ØRU 
kommunene.  

Vedtekten for ØRU ble sist endret i 2011, og ØRIK er ikke tatt inn i denne. Det følger av 
vedtekten for ØRU at årsbudsjett og regnskap skal følge forskrift av 17.12.1999 nr. 1568 for 
interkommunale selskaper. Dette er det anledning til når det står i vedtektene, jf. forskrift til 
kommuneloven om årsbudsjett § 1.   

5.3 Strategi 

Det foreligger 3 strategidokumenter: 

• Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike fram mot 2020

• Felles IKT strategi ØRU kommunene fram mot 2020

• Samferdselsstrategi for Øvre Romerike

Vår gjennomgang har vist at strategidokumentene ble vedtatt av Nes kommunestyre i 2011. I 
tilknytning til IKT strategien har kommunene vedtatt opprettelsen av eStab med hjemmel i 
kommuneloven § 28-1 b) om administrativt vertskommunesamarbeid. Ullensaker er 
vertskommune. Da kommunestyret behandlet denne saken forelå utkast til avtale mellom Nes 
kommune og Ullensaker kommune. På forespørsel til dokumentsenteret i Nes kommune ble 
underskrevet avtale ikke funnet i kommunens arkiv. 

10 Et § 27 samarbeid er ikke en kommune og er ingen vertskommune. En kommune kan delegere alle oppgaver 
til en vertskommune (kl § 28-1a), men ikke til et § 27 samarbeid. Et § 27 samarbeid kan inngå avtale med et 
annet § 27 som er eget rettssubjekt hvis ikke vedtektene/vedtak er til hinder. 
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5.4 Innføring av eHandel 

Østre Romerike revisjonsdistrikt stilte spørsmålstegn ved om vedtaket om innføring av e-
Handel i realiteten innebærer et låneopptak til ØRIK11. Revisjonen vurderer at det er uklart 
om kommunestyrets vedtak er et vedtak om låneopptak og dette vil bli fulgt opp i forbindelse 
med forestående regnskapsrevisjon. Dette gjelder spesielt oppfølging av utbetalingsplan og 
tilbakebetalingen, samt bokføringen i Nes kommunes regnskap.     

5.5 Oppfølging av vedtak som gjelder ØRU 

Østre Romerike revisjonsdistrikt ser at en rekke saker saksforberedes av ØRU i forkant av 
behandling i det enkelte kommunestyre, og vår gjennomgang har vist at saker legges fram for 
Nes kommunestyre til vedtak. 

Østre Romerike revisjonsdistrikt kan ikke se at punkt 4 i vedtaket i Nes kommunestyre om 
innføring av e-Handel, ble fulgt opp i 2. økonomirapport 2013 for Nes kommune. Vi har fått 
opplyst at administrasjonen arbeider med dette (økonomisjefen i Nes kommune).  

Styret i ØRU godkjenner årsregnskap og årsberetning og fastsetter budsjett. Vår gjennomgang 
av saker i Nes kommune tyder på at verken formannskapet eller kommunestyret behandler 
årsregnskapet, men årsregnskapet foreligger som referatsak til kommunestyret i følge 
økonomisjefen i Nes. Vi forutsetter at ordfører har de nødvendige fullmakter i de saker som 
eventuelt ikke legges fram for Nes kommunestyre til vedtak slik det følger av § 3.7 i 
vedtektene for ØRU.  

5.6 Godkjenning av regnskap m.m. for 2012 

Årsregnskap- og årsberetning for 2012 er ikke endelig godkjent pr. 28.10.2013. Selskapets 
revisor har i revisjonsbrev, senest i juni 2012, påpekt avvik i forbindelse med 
innkreving/innbetaling av bonus fra leverandører til ØRIK. Det bør etter vår vurdering 
iverksettes tiltak for å redusere risikoen for tap av bonus. 

5.7 Eiermelding 

KS Eierforum anbefaling nr. 2 Utarbeidelse av eierskapsmeldinger, anbefaler at kommunen 
skal foreta en politisk gjennomgang av virksomheter som er organisert som selvstendige 
rettssubjekter gjennom utarbeidelse av en eierskapsmelding. Felles eiermelding for «ØRU-
kommunene» ble vedtatt av Nes kommunestyre i 2011 og denne anbefalingen vurderer 
revisjonen at er fulgt opp.  

Den felles eiermeldingen for ØRU-kommunene fra 2011 er for tiden til revisjon. Forslag til 
ny, felles eiermelding vil bli lagt fram til politisk behandling. Nes kommune vil i tillegg 
utarbeide en egen eiermelding for Nes kommune.  

Det følger av punkt 4.1 i eiermeldingen fra 2011 at «Alle selskaper og samarbeider kommuner 
deltar i, til enhver tid skal være tilordnet et konkret organ». En slik tilordning kommer ikke 
fram av kommunenes delegeringsreglement fra 2013.  Vi kan heller ikke se at følgende 
forslag, som ble fremmet av ordfører og enstemmig vedtatt oversendt administrasjonen, har 
blitt fulgt opp foreløpig: «Rådmannen legger frem sak for kommunestyret om gjennomføring 
av eiermøter med kommunale selskaper og foretak samt delegering av fullmakter» 
(Kommunestyresak 13/36 i møte 23.4.2013 - delegeringsreglement). Vi har fått opplyst 

11 Se også punkt 4 i svar til rapport fra ØRU datert 14.11.2013. 
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kommunen arbeider med dette og at vedtaket vil bli fulgt opp i kommunens egen eiermelding 
(intervju med økonomisjefen i Nes kommune).  
 
Eiermeldingen bør gjennomgås og eventuelt revideres hvert år i kommunestyret (anbefaling 
nr. 2). I og med at eiermeldingen ikke revideres årlig, kan det etter revisjonens mening være 
hensiktsmessig å informere kommunestyret i kommunens årsrapport/årsberetning eller i note 
til regnskapet. I denne forbindelse vises også til kommunal regnskapsstandard nr. 6 som 
anbefaler at kommunene i note til regnskapet opplyser om hvordan kommunens samlede 
virksomhet er organisert. Det heter videre at dette kan være informasjon om kommunens 
samlede virksomhet framgår av kommuneregnskapet, eller om kommunen har flyttet deler av 
virksomheten ut i egne regnskapsenheter som KF, interkommunale samarbeid eller i egne 
separate rettssubjekter som IKS, AS m.v.  
 
Det anbefales at eier påser at selskapsstyrene utarbeider og jevnlig reviderer etiske 
retningslinjer for selskapsdriften heter det i felles eiermelding for ØRU-kommunene fra 2011. 
KS-eierforums anbefalinger til godt eierskap sier det samme i anbefaling nr. 18. Styrets 
nestleder, ordfører Oddmar Blekkerud i Nes kommune, har uttalt at det ikke er utarbeidet 
etiske retningslinjer for ØRU/ØRIK. Det er en svakhet dersom etiske retningslinjer ikke er 
utarbeidet. 

6 Konklusjon 

Denne selskapskontrollen er gjennomført som en eierskapskontroll med hjemmel i 
kommuneloven § 77 nr. 5 og § 80. Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon som ledd i 
denne kontrollen.  
 
Målsettingen med ØRU er å styrke samarbeidet mellom kommunene m.m. ØRIK er etablert 
for å ivareta en kostnadseffektiv og profesjonell innkjøpsfunksjon for kommunene på Øvre 
Romerike.  
 
Revisjonens konklusjon er at Nes kommune fører kontroll med «eierinteressene» i ØRU og 
ØRIK gjennom behandling av vedtekter og reglementer samt gjennom den vedtatte 
eiermeldingen fra 2011. Årsregnskap og årsberetning legges fram som referatsaker i 
kommunen og kommunen må selv vurdere om det er tilstrekkelig for dette selskapet.  
 
Revisjonens gjennomgang av konkrete saker viser at saker som forberedes fra ØRU legges 
fram og behandles politisk i Nes kommune. Dette tyder på at det er samsvar mellom 
kommunestyrets vedtak og arbeidet som foregår i regi av ØRU.   
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ØVRE ROMERIKE UTVIKLING. 

Vedtekter for virksomheten. 

1. Deltakere og hjemmel

Øvre Romerike Utvikling er samarbeidsorgan og regionråd for kommunene Eidsvoll, 
Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes, Ullensaker og Akershus fylkeskommune. Regionrådet er 
opprettet i medhold av kommunelovens § 27 om interkommunalt samarbeid, og er eget 
rettssubjekt. 
2. Målsetting

ØRU’s målsetting er 

• å styrke Øvre Romerike som region gjennom å være kommunenes felles redskap for
bærekraftig regional vekst, gode livsvilkår, samordnet tjenesteyting og effektivisering

• å etablere en felles forståelse for utfordringene i regionen og søke løsninger som bl.a.
utnytter de positive virkningene av hovedflyplassen

• å gjennomføre en langsiktig og helhetlig planlegging for å bevare og videreutvikle
regionens fortrinn

• å styrke etablering og utvikling av lokalt og regionalt næringsliv gjennom felles
initiativer

• å tilrettelegge og samordne tilbudet av offentlige tjenester for å gjøre regionen til et
attraktivt og godt område å bo og være i.

3. Organisering av samarbeidet

3.1 Styre 

Kommunenes ordførere og fylkesordføreren utgjør styret for ØRU. Kommunenes rådmenn og 
fylkesrådmannen deltar på styremøtene med tale- og forslagsrett. Vervene som leder og 
nestleder går på omgang mellom kommunene med ettårig funksjonstid.     
3.2 Arbeidsutvalg 

Styrets leder og nestleder utgjør arbeidsutvalget. Deres rådmenn deltar på møtene med tale- 
og forslagsrett.  
3.3 Daglig leder 

Styret tilsetter daglig leder som rapporterer til styreleder. Daglig leder forestår det 
administrative arbeidet, herunder saksforberedelse til styret og oppfølging av styrets vedtak.  
Sekretariatets kontorsted skal være i Ullensaker (Gardermoen – Jessheim området).  
3.4 Rådmannsutvalg 

Rådmannsutvalget utfører ved behov saksforberedelse og har ansvar for iverksettelse av 
vedtak etter styrets nærmere bestemmelse. Vervene som leder og nestleder i rådmannsutvalget 
går på omgang med ettårig funksjonstid. Vervet som leder knyttes til rådmannen i den 
kommune som til enhver tid har nestledervervet i styret. 
3.5 Årskonferanse 

Hvert år arrangeres en felles konferanse for formannskapene i kommunene og   
fylkesutvalget i fylkeskommunen. Formålet med konferansen er å 

o drøfte felles regionale utfordringer
o legge føringer for det regionale samarbeidet
o styrke eierforhold og forpliktelse i det regionale samarbeidet.

3.6 Felles kommunestyremøte/samrådmøte. 

Minst to ganger i valgperioden gjennomføres fellesmøte for de 6 kommunestyrene. 

Vedlegg til rapporten



2 

Disse møtene skal være arena for regionale diskusjoner der det søkes å gi de lokale politikere 
større innsikt og eierforhold til regionale problemstillinger. Fylkesutvalget kan inviteres til 
møtene. 
3.7 Samarbeidsformer og beslutningsmyndighet 

Samarbeidet er i prinsippet basert på konsensus kommunene i mellom. 
Rammene for og omfanget av virksomheten bestemmes i ØRU’s strategiplaner. 
Styret må løpende vurdere hvilke saker som må legges fram for kommunestyrene til endelig 
behandling, 
Styret arbeider innenfor de fullmakter ordførerne har. 

4. Økonomi, regnskap og årsberetning

Virksomheten finansieres av de enkelte kommuners bidrag pr. innbygger samt tilskudd 
utenfra. Fylkeskommunens bidrag fastsettes i egen avtale.  
Styret fastsetter årsbudsjett og godkjenner årsregnskap etter forskrift av 17. desember 1999 nr. 
1568 om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper. 
Samarbeidsorganet har ikke myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne 
økonomiske forpliktelser. 

5. Uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet

Uttreden fra samarbeidet skal skje i samsvar med kommuneloven §27. pkt 3. 
Oppløsning av samarbeidet skjer ved særskilt vedtak i kommunene og med ett års 
avviklingstid. 

6. Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter skal godkjennes av kommunestyrene i de deltakende kommuner. 

Vedtatt: 
Eidsvoll kommune:     21. juni 2011 (enstemmig)
Gjerdrum kommune:   31. august 2011 (enstemmig)
Hurdal kommune:      31. august 2011 (enstemmig)
Nannestad kommune:  15. juni 2011 (enstemmig)
Nes kommune:      6. september 2011 (enstemmig)
Ullensaker kommune: 6. juni 2011 (enstemmig)



Reglement for Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK)  

 

1. Interkommunalt innkjøpssamarbeid. 

Kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker skal så langt det er 
praktisk mulig samarbeide ved inngåelse av leverandøravtaler for varer og tjenester. 

Omfanget av samarbeidet, rutiner og lignende er nærmere definert i vedtatt felles reglement 
for anskaffelser i alle deltakende kommunene. 

 

2. Ansvar. 

Rådmannsforum skal sørge for at det interkommunale innkjøpssamarbeidet via ØRIK til 
enhver tid skjer i tråd med de intensjoner som er lagt for samarbeidet og til beste for de 
deltakende kommunene og interkommunale selskap omfattet av ordningen. 

ØRIK er en del av ØRU og har samme organisasjonsnummeret. ØRU ivaretar på vegne av 
kommunene det juridiske ansvar for ØRIK.  

 

3. Organisering. 

Rådmannsforum er faglig ansvarlig for ØRIK, mens det administrative ansvar ivaretas av 
ØRU.  

 

4. Økonomi. 

ØRIK fører eget delregnskap. Regnskap for ØRIK inngår i ØRU konsernregnskap. Bruk av 
fondsmidler kan gjøres etter godkjenning av rådmannsforum. 

Regnskap, budsjett og handlingsplan skal framlegges for behandling i rådmannsforum før 
innstilling fremlegges for styret i ØRU.  

 

5. Daglig ledelse. 

ØRU  sørger for at ØRIK til enhver tid har ansatt en daglig leder. 

ØRU plikter å søke råd hos rådmannsforum ved ansettelse av daglig leder. 

Daglig leder ØRIK rapporterer til rådmannsforum i alle faglige saker og til ØRU i alle 
administrative saker. 

Daglig leder sørger for den daglige drift og utvik1ing av ØRIK og skal herunder fortløpende 
søke råd hos de innkjøpsansvarlige i de deltakende kommunene (innkjøpsrådet) med sikte på 
å utvikle og drive en innkjøpsordning som i størst mulig grad tjener alle kommunenes 
interesser. 

Daglig leder i ØRIK har fullmakt til å slutte avtaler på vegne av alle de deltakende 
kommuner.  

Daglig leder skal trekke fagansvarlig eller innkjøpsansvarlig fra kommunene med i 
forhandlinger på innkjøpsordningens vegne. 

 



6. Innkjøpsråd.

De innkjøpsansvarlige i de deltakende kommunene utgjør det interkommunale innkjøpsrådet 
for Øvre Romerike. 

Innkjøpsrådet skal tjene som rådgivende organ for innkjøpsordningens daglige leder. 

7. Innkjøpsansvarlig.

Rådmennene i de deltakende kommunene sørger for at hver enkelt kommune til enhver tid har 
en innkjøpsansvarlig. 

Innkjøpsansvarlige representerer kommunen i det interkommunale samarbeidet ved å inngå i 
innkjøpsrådet. 

Innkjøpsansvarlige skal som kommunens representant i det interkommunale innkjøpsrådet 
søke å ivareta kommunens interesser på en måte som er forenlig med et fruktbart 
interkommunalt samarbeid. 

Innkjøpsansvarlige skal samtidig legge vekt på at de rammeavtaler som blir inngått 
interkommunalt har bred oppslutning i kommunen. 

Innkjøpsansvarlige sørger for at kommunen til enhver tid har det antall produktansvarlige 
innkjøpsrådet er enige om. 

8. Produktansvarlig.

Produktansvarlige oppnevnes av innkjøpsansvarlige etter fullmakt fra rådmannen. 

Produktansvarlige bistår innkjøpsansvarlige og sørger særlig for at den interkommunale 
innkjøpsordningen så langt det er praktisk mulig og forenlig med et godt interkommunalt 
samarbeid, baseres på de behov, hensyn og interesser som kommer til uttrykk fra brukerne av 
de ulike produktene. 

Oppgaver, ansvar og myndighet for innkjøps- og produktansvarlige er nærmere regulert i 
instrukser for disse. 

Kommunene kan ved behov ha en felles produktansvarlig. 

9. Utfyllende bestemmelser.

Mer utfyllende bestemmelser for det interkommunale samarbeidet er gitt i instrukser for 
daglig leder, innkjøpsansvarlige, produktansvarlige og vedtatt felles reglement for 
anskaffelser i alle deltakende kommunene. 

17.11.2010 



For årene 2009-2011 er ØRU-styrets årsmelding lag til grunn for oppramsingen av saker i tabeller under de ulike områdene. For 2012 er årsmeldingen 

enda ikke vedtatt. Vi har derfor basert 2012/2013 saker på  referat fra styrets møte 13. september 2013. Vi forutsetter at de saker vi har referert til fra 

møtet i september 2013 også  vil være med i styrets årsmelding uten endringer.  

Årsmelding ØRU 

Områder 

År 2009 2010 2011 2012/2013 

Samferdsel (økte bevilgn. Kontaktutv. 2 møter 2 møter 

Til vei, bane og kollektiv i etableres. i utvalget i utvalget 

Regionen) 1.møte i des 

Basert på fylkesdelplan Gardermoen 2040 ble det i 2009 bestemt å etablere et kontaktutvalg med fokus på næringsutvikling, samferdselsrelaterte 

problemstillinger, arealdisponering og miljørelaterte problemstillinger. Presisert at dette utvalget ikke skal erstatte det formaliserte samarbeidet mellom 

OSL og vertskommunene som myndighetsutøver.  



År 2009 2010 2011 2012/2013 

Utdanning/kompetanse Møter med Støtte til Ingen konk 

(samarbeid med fylkeskommunen fylkes-  Agro tiltak i 

For å flere til å fullføre VGS.)  kommunen innovasjon 2011 

Og støtte til (Nes) 

Agro innovasjon 

(Nes) 



År 2009 2010 2011 2012/2013 

Helse (Arbeide for en Rapport    Stensby  Rapport/ 

Vellykket gj.føring av  Stensby  rapport  prosjektanb. 

Samh.reformen/ vedr nedlegg- behandlet foreligger. 

Sikre nødvendig statlig else av helse- i KS.  Behandles i 

Finansiering)  tilbud bestilt  Bedt om støtte KS høsten 

2007 er  forprosjekt for 

ferdig  lokalmedisinsk  

senter. 

Godkjennes og 

Etableres   



År     2009   2010   2011   2012/2013 

 

 

Deltakelse eksternt   Repr i politisk  Repr i politisk  Repr i politisk  Høring Interreg. 

(videreføre et aktivt    styringsgruppe  styringsgruppe  styringsgruppe  programmet 2014-2020. 

Felles partnerskap med   og i admin.  og i admin.  og i admin.  Interreg er EUs program 

Relevante organisasjoner på   koordinerings-  koordinerings-  koordinerings-  for grenseoverskridende 

Flere områder og nivåer.)  gruppe   gruppe   gruppe   samarbeid i Europa. Skal 

     Samarbeid med  Gjennomført   fylkeskommunens bidra til å fremme sosial 

     SNR. Org.  Dialogmøte   planstrategi på  og økonomisk integrasjon 

     Av brann og  m/ØRU kommunene, høring ved årsskifte over landegrensene. 

     Revisjonen ble  fylkeskommunen og Planstrategi for areal  

     Diskutert i møtet miljøverndep.  Og transport sendt på  

     17. september   19. februar  høring våren 2011. 

           Så fremmet for 

           regjeringen.  

 

Alle ordførere i Akershus er med i den politiske referansegruppen. Målet er å utarbeide planstrategier gjennom en bred medvirkningsprosess.  



År 2009 2010 2011 2012/2013 

Næringsutvikling (etablere Inn. Gardermoen Inn.Gardermoen Inn.Gardermoen -ØRU-kommunene gjennomført 

En felles ØRU-standard for rask  tar sommer 09 over har gjennomført 7 har gjennomført 7 en ROS-analyse for regionen og 

Og prof. Behandling av saker  ivaretakelsen av  grunnkurs og 15  grunnkurs og 15 for den enkelte kommune. 

Som berører næringslivet) etablerertjenesten. temakurs. 109  temakurs.        -ØRU repr. til politisk styringsgruppe 

Gjennomført 6   personer har fått   skal velges  til et planprogram vedtatt av 

Etablererkurs +  individuell veil.    Akershus fylkeskommune. 

indiv. Veiledning til  -Profilering og synliggjøring av Romerike 

Flere etablerere.  Som region. 



År 2009 2010 2011 2012/2013 

Tiltak/saker under Admin. samarbeid Det etablerte -Mijø-og støyutvalg  -Plansamarbeid. Ledelse 

tjenestesamarbeid  og innføring av felles pilotprosjektet etableres innenfor  av styringsgruppe og adm. 

(særlig aktuelt når  dataløsninger. avsluttet. Mindre rammen av kontakt-   koordineringsgruppe nå overtatt 

Flere av følgende Etablert pilotprosjekt behov for fritt utvalget med repr.  av Oslo kommune 

Kriterier ivaretas:  der målet er at barnehagevalg fra alle kommuner og      -RU bes gjennomføre en vurdering  om 

Nærhetsprinsipp innbyggerne i en ØRU enn ventet.  OSL.   det bør etableres en felles  lønnsfunksjon 

Nettbasert tjeneste- kommune skal kunne Innbyggernes  -Medlemskap i Airport      for ØRU-kommunene eller ikke, samt 

Yting.  Tilbys tjenester i de  muligheter  Region Conference har        bemanning og gevinster dersom en  

Selvbetjening – 24t andre ØRU-kommuner opprettholdes gitt ØRU nyttig kunnskap    felles lønnsfunksjon bør etableres.  

Redusert sårbarhet I første omgang  problemstillinger knyttet 

Økt kompetanse gjelder prosjektet til det å ha en storflyplass 

Økt rekrutteringsevne) fritt barnehagevalg. i regionen.  



År 2009 2010 2011 2012/2013 

Felles IKT strategi Håndbok for   Arbeidet Satt i gang et prosjekt for  Evaluering av ØRU- 

(gjennomføre syst. Anskaffelse/   videreføres anskaffelse og innføring kommunenes  IKT- 

Arbeid for å innføre innføring av IKT- av ny web-portal løsning. Samarbeid er vedtatt skal 

Selvbetj.prinsippet løsninger i ØRU som Valg av lev. Desember 2011. gjennomføres av RU. Forslag 

Innen de tjeneste- angir en operativ IKT strategi- og bestilerenhet til mandat inkl. finansiering  

Områder hvor dette standard/rammeverk (eStab) har des. 2011 etabl. Og tentativ tidsplan fremmes 

Er mulig og effektivt) funksjon som   ØRU styret senest 29. november 

virksomhetsarkitekt. 2013 













Kontrollutvalget i Nes kommune 

Sak nr. Sak Møtedato 

6/2014 Kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon 

og forvaltningsrevisjon.   

4.02.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Vurdering av regnskapsrevisjon pr. 31.12.13

2. Vurdering av forvaltningsrevisjon pr. 31.12.13

Saksopplysninger 
I kontrollutvalgets årsplan 2013 har kontrollutvalget bestemt at de vil gjøres en vurdering av 

kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 

Som det går frem av kommunelovens § 77 nr.4 og forskrift om kontrollutvalg (bl.a. § 6) har 

kontrollutvalget et påseansvar ovenfor regnskapsrevisjonen. Norges Kommunerevisorforbund 

(NKRF) har gitt ut en veileder med anbefalinger om hvordan dette kan gjennomføres. Mange 

av anbefalingene følges allerede, men vi tar en gjennomgang her for å vurdere de forskjellige 

punktene, jf. vedlegg 1. Selv om det ikke går direkte frem av lovteksten, så har NKRF også 

laget en veileder for kontrollutvalgets påseansvar for forvaltningsrevisjon. En skjematisk 

fremstilling av denne oppfølgingen ligger i vedlegg 2.     

På denne måten anses kontrollutvalgets påseansvar for dokumentert. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som går frem av 

1. Vurdering av regnskapsrevisjon pr. 31.12.13.

2. Vurdering av forvaltningsrevisjon pr. 31.12.13.

 Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



1 

Kontrollutvalget i Nes sitt påseansvar  
for regnskapsrevisjon i Østre Romerike revisjonsdistrikt 

utarbeidet av Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS 

Anbefaling Vurdering pr. 31.12.13 – kontrollutvalget i Nes 

1. Krav til utdanning og praksis for
oppdragsansvarlig revisor – RF § 11

- Oppdragsansvarlig revisor regnskap tilfredsstiller kravene til 
oppdragsansvarlig revisor. 

2. Krav til vandel for oppdragsansvarlig
revisor – RF § 12

- Oppdragsansvarlig revisor tilfredsstiller de vandelskravene 
som er satt i RF § 12. 

3. Dokumentasjon av revisors uavhengighet –
RF § 15

- Revisjonens skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet i 
forhold til Nes kommune er fremlagt kontrollutvalget i møte 
4.12.2013, i sak 46/2013. 

4. Generelt om revisors uavhengighet og
objektivitet – RF § 13 & 14

- Alle som arbeider i Øvre Romerike revisjonsdistrikt legger frem 
sin egenvurdering i forhold til uavhengighet. Disse behandles 
internt i selskapet.    

5. Kunnskap om revisjonens innhold - Kontrollutvalget får orientering om dette i opplæringen som 
gis for nye utvalg. 

6. Avtaler mellom revisor og kontrollutvalget - Det eksiterer ikke noen slik avtale i dag, men dette vil bli fulgt 
opp i 2014. 

7. Revisjonsstrategi - Revisjonen la frem denne i kontrollutvalgets møte 31.10.2013, 
i sak 37/2013. 

- Kontrollutvalget får også orientering om det pågående 
revisjonsarbeidet i nesten hvert møte. 

8. Nummererte brev – RF § 4 - Kontrollutvalget får nummerert brev der det er påkrevet. 
- Slike nummererte brev følges opp av kontrollutvalget.  

9. Misligheter – RF § 3, RF § 4, KF § 8 - Kontrollutvalget er av den oppfatning at revisjonen følger 
bestemmelsene som er gitt i forhold til misligheter. 

10. Revisjonsberetningen – RF § 5 - Kontrollutvalget mottar kopi av revisjonsberetningen slik 
bestemmelsene sier. Hvis det er alvorlige mangler, sendes 
nummert brev i forkant. 

- Østre Romerike revisjonsdistrikt lager også oppsummerings-
brev til årsregnskapet som legges frem for kontrollutvalget i 
maimøtet.     

11. Revisors møteplikt og møterett – RF § 19,
KF § 19

- Oppdragansvarlig revisor (eller den som bemyndiges) er til 
stede i kommunestyret når regnskapet blir behandlet. 

- Oppdragansvarlig revisor (eller den som bemyndiges) er som 
oftest til stede i kontrollutvalgets møter. 

12. Revisors opplysningsplikt – RF § 20 - Kontrollutvalget har ikke hatt problemer med å få 
opplysninger fra revisor.  

Vedlegg 1  sak 6/14
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Kontrollutvalget i Nes sitt påseansvar  
for forvaltningsrevisjon i Østre Romerike revisjonsdistrikt 

utarbeidet av Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS 

Anbefaling Vurdering pr. 31.12.13 – kontrollutvalget i Nes 

1. Krav til kompetanse for oppdragsansvarlig revisor – RF §
11 

Revisjonsforskriften stiller krav om at oppdragsansvarlig 
forvaltningsrevisor skal ha minimum tre års utdannelse fra 
universitet/høyskole.  

- Oppdragsansvarlig revisor forvaltning 
tilfredsstiller kravene gitt i RF § 11.  

2. Krav til vandel for oppdragsansvarlig revisor – RF § 12

Det er i forskriften satt krav om at den som ansettes som 
revisor i en kommune eller gis ansvar for revisjonsoppdrag for 
en kommune, må ha ført hederlig vandel, være i stand til å 
oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og være 
myndig. Kravene må dokumenteres gjennom en vandelsattest. 
Det er tilstrekkelig å konstatere at kravene er oppfylt ved 
ansettelse eller tildeling av oppdrag. 

- Dette kravet konstateres oppfylt ved 
ansettelsen, jf. uavhengighetserklæring. 

3. Dokumentasjon av revisors uavhengighet – RF § 15

Revisor har plikt til løpende å foreta en vurdering av egen 
uavhengighet.  
Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år, og ellers ved behov, 
avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til 
kontrollutvalget. Det skal avgis uavhengighetserklæringer for 
hver kommune. 

- Revisjonens skriftlige egenvurdering av sin 
uavhengighet i forhold til Nes kommune er 
fremlagt kontrollutvalget i møte 4.12.2013, i sak 
46/2013. 

4. Generelt om revisors uavhengighet og objektivitet – RF §
13 & 14

Det er gitt begrensninger for alle som deltar i revisjonen av en 
kommune i forhold til andre ansettelsesforhold, styreverv, 
interessekonflikter og rådgivningstjenester. Revisor er 
ansvarlig for å foreta de nødvendige vurderingene slik at 
utførelse av revisjonen og bemanning er i henhold til krav i lov 
og forskrift. Det er ikke satt noen krav om at disse 
vurderingene dokumenteres overfor kontrollutvalget, men 
utvalget bør være kjent med de formelle begrensningene for 
utførelse av revisjonen og eventuelt forsikre seg om at revisor 
løpende foretar de nødvendige vurderingene. Bestemmelsene 
om uavhengighet gjelder også revisjonsmedarbeidere. 

- Alle som arbeider i Østre Romerike 
revisjonsdistrikt  legger frem sin egenvurdering i 
forhold til uavhengighet. Disse behandles internt 
i selskapet.  

- I tillegg til egenvurderingen har revisjonen et 
skjema i deres interne metodikk hvor de som 
skal være med i det enkelte prosjekt må fylle ut 
en erklæring på at de ikke har noe slektskap eller 
andre forhold som gjør at det kan stilles 
spørsmål ved den enkeltes uavhengighet og 
objektivitet.  

5. Grunnlaget for gjennomføringen av et
forvaltningsrevisjonsprosjekt

Kontrollutvalget bør få seg forelagt og drøfte et utkast til 
prosjektplan, se punkt 6. Den vedtatte prosjektplanen danner 
grunnlaget for gjennomføringen av prosjektet.  
Behovet for ytterligere formalisering vil avhenge av hvilken 
avtalemessig regulering av revisjonstjenesten kommunen har 
valgt.  

- All forvaltningsrevisjon gjennomføres på 
bakgrunn av bestilling fra kontrollutvalget. Det 
er plan for forvaltningsrevisjon som danner 
grunnlaget for bestilling av prosjekter 

- Prosjektplan utarbeides for alle bestilte 
prosjekter, og vedtas deretter av 
kontrollutvalget før prosjektet starter opp. 

Vedlegg 2 sak 6/14
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Anbefaling Vurdering pr. 31.12.13 – kontrollutvalget i Nes 

6. Prosjektplan

Prosjektplanen bør omtale følgende punkter: 
- bakgrunn for prosjektet inkludert klargjøring av 

vesentlighet og risiko 

- problemstillinger  

- ressursbehov  

- leveringstidspunkt  

Prosjektplanen kan også gi informasjon om 
- formål (utfyllende informasjon) 

- revisjonskriterier eller grunnlaget for disse 

- metodisk tilnærming  

- organisering og ansvar  

- detaljert tidsplan  

- Prosjektplan har blitt utarbeidet for alle bestilte 
prosjekter.  

7. Endringer i prosjektplanen

Dersom det oppstår behov for å gjøre vesentlige endringer i 
forhold til prosjektplanen, som er lagt fram for kontrollutvalget 
jf. pkt 6, skal endringene legges fram for kontrollutvalget for 
godkjenning. 

- Dersom revisjonen ser behov for å gjøre 
endringer i prosjektplan avstemmes dette med 
kontrollutvalget. 

8. Orientering til kontrollutvalget undervegs

Ved omfattende prosjekter kan kontrollutvalget ha behov for 
orientering fra revisor undervegs om hvordan prosjektet 
utvikler seg for å forsikre seg om at det er i tråd med 
bestillingen og tidsplanen. Slik informasjon kan gis på ulike 
måter og med ulik grad av formalitet. 

- Kontrollutvalget har blitt holdt oppdatert om 
prosjektet underveis ved at oppdragsansvarlig 
forvaltningsrevisor har vært til stede i møtet og 
orientert.    

9. Kvalitetskontroll

Kontrollutvalget bør forsikre seg om at 
forvaltningsrevisjonsprosjektet gjennomføres i samsvar med 
kravene i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. 
Standarden inneholder krav om at forvaltningsrevisjon skal 
kvalitetssikres. Kontrollutvalget bør få en orientering fra 
revisor om det kvalitetskontrollsystemet som er iverksatt. 

- Revisjonen bekrefter skriftlig i sine 
prosjektplaner til kontrollutvalget at prosjektet 
blir gjennomført i tråd med RSK 001 – Standard 
for forvaltningsrevisjon. 

- Revisjonen orienterer om 
kvalitetskontrollsystemet i forbindelse med ny 
valgperiode og oppstart av nytt kontrollutvalg.   

10. Framlegging av ferdig rapport

Revisor bør presentere det ferdige prosjektet for 
kontrollutvalget og svare på spørsmål i et møte.  
Kontrollutvalget må kontrollere at rapporten er i henhold til 
bestillingen, og at alle problemstillingene er besvart. Men 
rapportens utforming, herunder dens innhold, vurderinger og 
konklusjoner faller inn under revisors selvstendige, faglige 
ansvar. Kontrollutvalget kan ikke selv endre en 
forvaltningsrevisjonsrapport. Dersom kontrollutvalget mener 
at revisors rapport ikke er god nok eller ikke svarer på 
bestillingen, bør dette avklares gjennom en dialog med revisor. 

- Oppdragsansvarlig og/eller utførende revisor er 
bestandig til stede og presenterer rapporten og 
svarer på spørsmål i kontrollutvalgets møte.  

- Kontrollutvalget og sekretariatet gjør en 
vurdering av om rapporten er iht. bestillingen 
når rapporten fremlegges og behandles.    

11. Misligheter – RF § 3, RF § 4, KF § 8

Kontrollutvalget bør forsikre seg om at revisjonsenheten har 
rutiner som sikrer en forsvarlig håndtering av misligheter og 
feil som blir avdekket i forbindelse med forvaltningsrevisjon. 

- Kontrollutvalget er av den oppfatning at 
revisjonen følger bestemmelsene som er gitt i 
forhold til misligheter.  
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Anbefaling Vurdering pr. 31.12.13 – kontrollutvalget i Nes 

12. Revisors møteplikt og møterett – RF § 19, KF § 19

Revisor har plikt til å møte i kommunestyret når det behandler 
saker som har tilknytning til revisors oppdrag. For øvrig har 
oppdragsansvarlig revisor møterett i kommunestyret. Dette 
gjelder også i de tilfeller dørene lukkes. Oppdragsansvarlig 
revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. 

- Oppdragansvarlig revisor (eller den han 
bemyndiger) er til stede i kommunestyret når 
rapporter behandles hvis kontrollutvalget har 
uttrykt ønske om det. 

13. Revisors opplysningsplikt – RF § 20

Revisor har opplysningsplikt overfor medlemmer av 
kommunestyret og kontrollutvalget om forhold som revisor 
har fått kjennskap til gjennom revisjonen, når dette kreves. 
Revisor har ikke plikt til å gi opplysningene til 
enkeltmedlemmer, men kan kreve å få gi disse til utvalget som 
kollegium. 

- Kontrollutvalget har ikke hatt problemer med å 
få opplysninger fra revisor.  



Kontrollutvalget i Nes kommune 

Sak nr. Sak Møtedato 

7/2014 Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt. 4.02.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Saken er satt opp i tilfelle revisjonen vil rapportere om andre saker enn de som er satt opp på 

agendaen. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Kontrollutvalget i Nes kommune 

Sak nr. Sak Møtedato 

8/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 4.02.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2013 for kontrollutvalget i Nes, med jnr. 55/13- 61/13.

2. Postjournal 2014 for kontrollutvalget i Nes, med jnr. 1/14- 4/14.

3. Oversikt over saker til behandling.

4. Utskrift av kommunestyresak 13/115 – nytt reglement for

kontrollutvalget.

5. Utskrift av kommunestyresak 13/122 Forslag til budsjett for Romerike Revisjon IKS.

Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak 2013, se vedlegget i Årsmelding 2013. 

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 



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

55 04.12.2013 04.12.2013 x Nes kommunestyre

Særutskrift Årsplan 2014, Revidert Plan for 

selskapskontroll og FR sykefravær. 418.5.5

56 05.12.2013 05.12.2013 x Kai Wetsby Utskrift av protokoll klagesak. 418.5.4

57 05.12.2013 05.12.2013 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, rådmann, 

Østre romerike revisjonsdistrikt Protokoll fra møtet 4.12.13 418.5.4

58 12.12.2013 12.12.2013 x Rådmannen Innkalling 418.5.3

59 17.12.2013 17.12.2013 x Revisjonen Anskaffelse av advokattjenester m vedlegg 418.5.1

60 19.12.2013 19.12.2013 x Nes kommunestyre

Rettet særutskrift Årsplan 2014, Revidert Plan for 

selskapskontroll og FR sykefravær. 418.5.5

61 20.12.2013 20.12.2013 x Rådmannen Innkalling, korrigert dato mv. 418.5.3

referert i møtet 4.2.14

Postliste 2013 for kontrollutvalget i Nes

Vedlegg 1 sak 8/14



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

1 21.01.2014 21.01.2014 x Rådmannen Kjøp av advokattjenester 418.5.1

2 23.01.2014 23.01.2014 x Revisjonen Korrigert rapport selskapskontroll ØRU ØRIK 418. 10.3

3 23.01.2014 23.01.2014 x Rådmannen Rutine for varsling 418.5.1

4 28.01.2014 28.01.2014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, rådmann, 

Østre romerike revisjonsdistrikt Innkalling 418.5.1

referert i møtet 4.2.14

Postliste 2014 for kontrollutvalget i Nes

Vedlegg 2 sak 8/14



Kontrollutvalget i Nes kommune januar 2014

Oversikt over saker til behandling 2014 
Møte Saker 

Følgende rapportering 

legges frem 

fortløpende  

 Samme økonomiske rapportering som formannskapet får.

 Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks Fylkesmannen) og kommunens
svar/oppfølging.

 Innkallinger til representantskapsmøter og generalforsamlinger i
selskaper hvor Nes kommune har eierinteresser.

 Rådmannens oversikt over oppfølging av kommunestyre saker.

 Oversikt over skatteinngangen.

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.

4. februar  Anskaffelse av advokattjenester.

 Orientering om kommunens system for behandling av tips/varsling

 Næringsfondet og bruk av midler.

 Kontrollutvalgets årsrapport 2013.

 Selskapskontroll ØRU/ØRIK.

 Tilsyn med revisjonen

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen

4. Mars  Bestille forvaltningsrevisjonsprosjekt innen institusjonstjenesten,

samhandlingsreformen og enkeltvedtak.

 Rapport fra revisjonen angående fordelingen av kostnader og hjemler

for fastsetting av kommunal avgift for tømming av septik – avventer

fylkesmannens svar mv. Svaret har ikke kommet ennå. Tas under rev

orienterer.

 .

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen

8. April  Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen

5. Mai  Årsregnskapet 2013, Nes kommune. (Formannskapet behandler

regnskapet 13. mai og kommunestyret 20. mai)

 Årsregnskapet 2013, Esval miljøpark.

 Oppsummeringsbrev 2013 – rekker revisjonen dette?

Vedlegg 3 sak 8/14



Kontrollutvalget i Nes kommune januar 2014

Møte Saker 

2. september  Budsjett for kontroll og tilsyn.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen

16. oktober 2013  Orientering om fremdrift og prioriteringer i arbeidet med

regnskapsrevisjon for revisjonsåret 2014.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen.

12. november  Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen

2. desember  Årsplan 2015

 Revidert plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2015.

 Revisors uavhengighetserklæring

 Vurdering av kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon og

forvaltningsrevisjon.

 Rapportering fra revisjonen.

2015  Årsmelding 2014

 Årlig orientering om kommunens system for behandling av tips/varsling

(gis på første møte).



Arkivsak: 2013/2964 - 1    

Arkiv:

Saksbehandler: Øystein Seland

SAKSFRAMLEGG

Utv.saksnr Utvalg Møtedato
Formannskapet
Kommunestyret

Romerike Revisjon IKS - budsjett 2014

Rådmannens forslag til innstilling

Forslaget til budsjett for Romerike revisjon IKS tas til etterretning.

Vedlegg 5 sak 8/14



VEDLEGG
 Særutskrift fra kontrollutvalgets sak 34/2013 – Budsjett for kontroll- og

tilsynsvirksomheten
 Romerike revisjon IKS – Justert budsjettforslag for 2014

SAKSOPPLYSNINGER

Rådmennene i ØRU har satt fokus på kostnadsutviklingen i de interkommunale selskapene 
(IKS). De har blant annet pekt på at kostnadsveksten på revisjonstjenestene har vært stor i 
forbindelse med at revisjonsdistriktene på Romerike blir slått sammen til ett revisjonsdistrikt, 
Romerike revisjon IKS. De ønsker å få en vurdering av markedets prising av tilsvarende 
tjenester. Fra Hurdal kommunes side er det signalisert at de vil forbeholde seg retten til å tre ut 
av selskapet fra og med 01.01.14.

Nes kommune skal i følge budsjett betale 1 452 800,- kroner for revisjonstjenestene fra Østre 
Romerike revisjonsdistrikt i 2013. I tillegg har kommunen blitt fakturert 228 000,- kroner i 
etableringskostnader for Romerike revisjon IKS (RR). 

RR har allerede før de er etablert, skiftet styre og daglig leder. Forrige styre utarbeidet forslag til 
budsjett for 2014. Nes sin andel av dette ble oppgitt til 1 740 000,-. Dette innebærer en økning 
287 200,- kroner - dvs. 19,8 %. I tillegg ble det budsjettert med et oppstartstilskudd på 76 000,-
kroner. 

Nytt styre har lagt frem forslag til justert budsjett for 2014. I dette står Nes sin andel ført opp 
med 1 861 600,- kroner. 

I vedlagte kontrollutvalgssak er Nes sin andel oppgitt å skulle utgjør 1 897 450,-. 
Kontrollutvalgssekretariatet viser i tillegg til at de har fått opplyste at oppstartskostnadene vil bli 
enda høyere. Kontrollutvalget har på denne bakgrunn lagt inn et samlet budsjett for 
revisjonsvirksomheten på 1 950 000,- kroner. Dette utgjør en økning på 497 200,- kroner eller 
34,2 % mer enn budsjettet for 2013. Rådmannen har så langt lagt dette til grunn i sitt forslag til 
budsjett for 2014.

I tilknytning til skifte av daglig leder, er det inngått en avtale om utbetaling av en erstatning på 
nesten 1 mill. kroner. Denne kostnaden må forventes delt på kommunene.

KONKLUSJON

Revisjonskostnadene øker betydelig. Rådmannen tar dette til etterretning, men forventer at 
representantskapet vurderer utviklingen nøye.



Arkivsak 2013/2964

SAKSPROTOKOLL 

KOMMUNESTYRESAK 13/122 I MØTE 10.12.13

Romerike Revisjon IKS – budsjett 2014

Kommunestyrets enstemmige vedtak (35 stemmer):

Forslaget til budsjett for Romerike revisjon IKS tas til etterretning.

Rett utskrift bekreftes.

Årnes, 12.12.13

Haldis B. Larsen
Formannskapssekretær

Utskrift: Kontrollutvalget v/sekretær Mona Moengen
Økonomisjef Øystein Seland



Arkivsak: 2012/2789 - 5    

Arkiv: 044

Saksbehandler: Øystein Seland

SAKSFRAMLEGG

Utv.saksnr Utvalg Møtedato
Formannskapet
Kommunestyret

Reglement for kontrollutvalget

Rådmannens forslag til innstilling

Kontrollutvalgets reglement, pkt. 5 siste avsnitt, endres i samsvar med kontrollutvalgets forslag.

VEDLEGG

Rådmannens forslag til endret reglement for kontrollutvalget.

SAKSOPPLYSNINGER

Kontrollutvalget behandlet i møte 29.08.13 sak om «Endret reglement for kontrollutvalget» med 
utgangspunkt i følgende saksopplysninger:

«Stortinget vedtok i desember 2012 flere endringer i kommuneloven. En av endringene 
gjelder kontrollutvalgenes møter. Det ble lovpålagt at kontrollutvalgene må holde sine 
møter for åpne dører fra 1. juli 2013.

Lovteknisk har man gjort det slik at kommunelovens § 77 nr. 8 blir opphevet. Dette har 
vært en regel som har gitt kontrollutvalgene mulighet til å holde møtene for lukkede 
dører. Når denne blir opphevet må også kontrollutvalgene følge de samme bestemmelser 
som andre kommunale folkevalgte organer, kommunelovens § 31. Hovedregelen i denne 
bestemmelsen er åpne møter, men det er tilfeller hvor organene har en plikt til å lukke 
møtet, og tilfeller hvor man kan lukke møtene. Disse tilfellene er inntatt i forslaget til 
endret reglement.

I forbindelse med denne endring foreslås det også en mindre endring i § 2. I dagens 
reglement står det at forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller skal gjennomføres 
årlig, noe som ikke er i tråd med praksis. Derfor foreslås det å stryke årlig.»

Vedlegg 4 sak  8/14



Kontrollutvalget fattet enstemmig slikt vedtak: 

«Kontrollutvalget anbefaler endringene i reglementet. Saken oversendes kommunestyret 
med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar endringene i reglementet for kontrollutvalget, 
jfr. vedlegg 1.»

Kontrollutvalgets forslag til endret reglement er som følger:

FORSLAG TIL ENDRET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE
Sist endret av kommunestyret i sak xx/2013, den xx måned 2013.

Kommuneloven kap. 12 har bestemmelser om kontrollutvalg i kommunene, og Kommunal- og regionaldepartementet har gitt forskrift om 
kontrollutvalg med hjemmel i kommuneloven. Dette reglementet inneholder Nes kommunes særskilte bestemmelser for kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget skal, på vegne av kommunestyret, forestå det løpende tilsynet med 
forvaltningen i kommunen, jf. Kommunelovens § 77. Utvalgets arbeid reguleres av 
Kommunelovens § 77 og Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner.

§ 1. VALG OG SAMMENSETNING
Kontrollutvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer og velges av kommunestyret 
som første valg etter valg av formannskap. 

Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap, medlem 
og varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet og ansatte i kommunen. 
Minst ett av utvalgets medlemmer velges blant kommunestyrets medlemmer.

Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker 
behandles.

§ 2. ANSVAR OG OPPGAVER

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på 
vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 

Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte 
organer.

Kontrollutvalget kan, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller 
ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre 
oppgavene. For kontrollutvalgets medlemmer og dets sekretariat gjelder forvaltningslovens 
alminnelige bestemmelser om taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 mv. 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap og kommunens foretaks årsregnskap blir 
revidert på en betryggende måte. Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra 
revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. 

Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf. forskrift om revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner § 4, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp. Det skal også rapporteres 
om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte. 
Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader er 
blitt fulgt opp. 



Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet, samt kommunens interesser i selskaper 
m.m., blir gjenstand for forvaltningsrevisjon/selskapskontroll. Utvalget skal minst én gang i 
valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, 
utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon/selskapskontroll. Planen vedtas av 
kommunestyret. Utvalget avgir rapport til kommunestyret om hvilke 
forvaltningsrevisjoner/selskapskontroller som er gjennomført. Kontrollutvalget skal påse at 
kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon, 
følges opp. 

§ 3. INNSTILLINGSRETT

Kommunestyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt 
samarbeid om revisjon eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling 
fra kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. 
Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 
formannskapets innstilling til kommunestyret. 

§ 4. MØTER OG SAKSBEHANDLING
Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører. Dørene skal likevel lukkes når: 
- det foreligger lovbestemt taushetsplikt.
- utvalget skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold.

Kontrollutvalget kan vedta å lukke møtet når:
- hensynet til personvern krever det.
- 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. 

Innkalling til møtet skal med høvelig varsel sendes utvalgets medlemmer, ordfører og 
kommunens revisor. Innkallingen skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles 
samt saksdokumenter. 

Revisor, eller dennes stedfortreder, har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter og kan 
forlange sine uttalelser på møtet protokollert. Møteretten gjelder likevel ikke når sak som angår 
en revisors tilsettingsforhold behandles. 

Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid 
tilfredsstiller utvalgets behov. 

Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at 
utvalgets vedtak blir iverksatt. Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens 
administrasjon eller den som utfører revisjonsoppgaver for kommunen. 

Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet 
kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. 

Rådmannen har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde ikke instruksjons- eller 
avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet.

Før en sak rapporteres til kommunestyret skal den ha vært forelagt rådmannen til uttalelse. 



VURDERING

Rådmannen viser til at kontrollutvalgets forslag refererer seg til forrige reglement for 
kontrollutvalget. 

Kommunestyret vedtok nytt reglement for kommunens styrer og råd i møte 23.04.13, herunder 
kontrollutvalget, med virkning fra 01.05.13. Gjeldende reglement lyder som følger:

REGLEMENT	FOR	KONTROLLUTVALGET	

1 Lovhjemmel
Kontrollutvalget er opprettet i henhold til kommunelovens § 77. Utvalgets arbeid reguleres av 

kommunelovens § 77 og av forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner.

2 Valg	av	medlemmer
Kontrollutvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer og velges av kommunestyret som første 

valg etter valg av formannskap.

Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap, medlem og 

varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet og ansatte i kommunen. Minst ett av 

utvalgets medlemmer velges blant kommunestyrets medlemmer.

Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker behandles.

3 Oppgaver
Kontrollutvalget er kommunens redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved 

kommunens virksomhet.

Kontrollutvalgets mål er å påse at:

 Kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for

kommunens innbyggere

 Kommunen har en forsvarlig revisjonsordning

Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.

Kontrollutvalget kan, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert 

dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. For 

kontrollutvalgets medlemmer og dets sekretariat gjelder forvaltningslovens alminnelige bestemmelser 

om taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 mv.

Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap og kommunens foretaks årsregnskap blir revidert 

på en betryggende måte. Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal 

utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret.

Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 

4, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som 

etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Kontrollutvalget skal gi 

rapport til kommunestyret om hvordan revisjonens merknader er blitt fulgt opp.

Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet, samt kommunens interesser i selskaper m.m., blir 

gjenstand for forvaltningsrevisjon/selskapskontroll. Utvalget skal innen utgangen av året etter at 

kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 



forvaltningsrevisjon/selskapskontroll. Planen vedtas av kommunestyret. Utvalget avgir rapport til 

kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner/selskapskontroller som er gjennomført. 

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om 

forvaltningsrevisjon, følges opp.

4 Saksforberedelse
Kommunestyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt 

samarbeid om revisjon eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra 

kontrollutvalget.

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

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets 

innstilling til kommunestyret.

5 Møter
Innkalling til møter skal med høvelig varsel sendes utvalgets medlemmer, ordfører og kommunens 

revisor. Innkallingen skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles samt 

saksdokumenter.

Revisor, eller dennes stedfortreder, har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter og kan forlange sine 

uttalelser på møtet protokollert. Møteretten gjelder likevel ikke når sak som angår en revisors 

tilsettingsforhold behandles.

Kontrollutvalgets møter holdes for lukkede dører dersom ikke utvalget selv har bestemt noe annet. 

Dersom møtet holdes for åpne dører, skal dørene likevel lukkes dersom utvalget skal behandle 

opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Kommuneloven § 31 nr. 3 siste punktum 

gjelder tilsvarende.

6 Sekretærordning
Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid 

tilfredsstiller utvalgets behov.

Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at 

utvalgets vedtak blir iverksatt. Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens administrasjon 

eller den som utfører revisjonsoppgaver for kommunen.

Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget, er direkte underordnet kontrollutvalget og 

skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir.

Rådmannen har ikke instruksjons- eller avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet innenfor 

kontrollutvalgets myndighetsområde.

Før en sak rapporteres til kommunestyret, skal den ha vært forelagt rådmannen til uttalelse. 

7 Godtgjøring
Godtgjøring tilstås iht. kommunens godtgjøringsreglement.

Kommunens reglementer er nå bygget opp over samme lest. Rådmannen anbefaler at denne 
formen opprettholdes, og at kontrollutvalgets forslag til endringer innarbeides i gjeldende 
reglement ved at pkt. 5, siste avsnitt, gis slik ordlyd:



«Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører. Dørene skal likevel lukkes når: 
- det foreligger lovbestemt taushetsplikt.
- utvalget skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold.

Kontrollutvalget kan vedta å lukke møtet når:
- hensynet til personvern krever det.
- 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.»

KONKLUSJON
Rådmannen tilrår at kontrollutvalgets reglement, pkt. 5 siste avsnitt, endres i samsvar med 
kontrollutvalgets forslag.

Rådmannens forslag til endret reglement følger vedlagt.



Arkivsak 2012/2789

SAKSPROTOKOLL 

KOMMUNESTYRESAK 13/115 I MØTE 10.12.13

Reglement for kontrollutvalget

Kommunestyrets enstemmige vedtak (35 stemmer):

Kontrollutvalgets reglement, pkt. 5 siste avsnitt, endres i samsvar med kontrollutvalgets forslag.

Rett utskrift bekreftes.

Årnes, 12.12.13

Haldis B. Larsen
Formannskapssekretær

Utskrift: Økonomisjef Øystein Seland
Kontrollutvalget v/ Mona Moengen
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