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KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE 
 

 
 

 

 
Kontrollutvalgets 
medlemmer  

Asle Johansen (leder)  
Kjell Arne Hagen (nestleder) 
Lone Kjølsrud  
Knut Sørheim  
Elin Kristiansen Garcia 

 

Ordfører Ole Jakob Flæten 

Revisor Nedre Romerike revisjonsdistrikt v/ distriktsrevisor Nina Neset 

 

Kopi av innkallingen 
sendes: 

Torstein Leiro, Rådmann  

 

Kopi av innkallingens 
framside sendes: 

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

 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET  
 

Sted Skedsmo rådhus, formannskapssalen. 

Tid Mandag 12.5.2014 kl. 08.00 

Sekretær Sekretariatsleder Mona Moengen  
(Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 01/990 20 717, ev 
monmoe@lorenskog.kommune.no) 

Invitert til sak Rådmannen til sak 16 

 
SAKSLISTE 

Sak nr. Sak  Ca tid for 
behandling 

15/2014 Revisjonsbrev nr. 6 – årsregnskap og årsberetning 2013. 08.00 

16/2014 Skedsmo kommunes årsregnskap og årsrapport 2013. 09.00 

17/2014 Rapportering fra Nedre Romerike revisjonsdistrikt. 09.30 

18/2014 Planlegge virksomhetsbesøk 2014. 09.45 

19/2014 Kontrollutvalgets kontakt med media.  10.00 

20/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 10.45 

21/2014 Eventuelt. 11.00 

 
Asle Johansen (sign.) 
kontrollutvalgets leder 
         Lørenskog 5.5.14 
    
         Mona Moengen  
         Sekretariatsleder 
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Sak nr. Sak Møtedato 

15/2014 Revisjonsbrev nr. 6 – årsregnskap og årsberetning 2013 12.5.14 
 
Saksbehandler 

 Mona Moengen 

 

 

Saksdokumenter 
1. Revisjonsbrev nr. 6 fra Nedre Romerike distriktsrevisjon, datert 15.4.14. 

2. Brev til rådmannen datert 29.4.14. 

3. Rådmannens kommentar til nummerert brev nr. 6 (ettersendes). 

 

Saksopplysninger 
I forskrift om revisjon § 4, 2. og 3. ledd heter det følgende:   

 

Revisor skal skriftlig påpeke følgende forhold overfor kontrollutvalget med kopi til 

administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet:  

1. mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 

regnskapsopplysninger,  

2. feil og mangler ved organiseringen av den økonomiske internkontrollen,  

3. misligheter,  

4. feil som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet,  

5. om det ikke er redegjort for vesentlige avvik mellom beløpene i den revisjonspliktiges 

årsregnskap og regulert budsjett slik det fremstår etter gyldige vedtak/endringer fattet på riktig 

beslutningsnivå,  

6. begrunnelse for manglende underskrift ved bekreftelser overfor offentlige myndigheter som gis 

i henhold til lov eller forskrift, og  

7. begrunnelse for å si fra seg oppdrag etter § 16.  

 

Brev med påpekninger som nevnt i denne paragraf skal nummereres fortløpende. 

 

Nedre Romerike distriktsrevisjon har i brev av 15.4.14 (vedlegg 1 til saken) gitt et revisjonsbrev nr. 

6 hvor det fremgår at investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp på kr. 3 185 725,65. 

Regnskapsforskriftens § 9 4. ledd krever at udekket beløp først skal reduseres ved å redusere 

budsjetterte avsetninger i investeringsregnskapet og ved å overføre ikke disponerte midler fra 

ubundne investeringsfond. Skedsmo kommune har ikke redusert avsetninger til ubundne 

investeringsfond. 

 

Revisjonen har vurdert de formelle feilene i regnskapet for Skedsmo i 2013 til å være av en slik 

karakter at det medfører forbehold i revisjonsberetningen. 

 

Kontrollutvalget bør behandle forholdene som er omtalt i nummerert brev grundig. Det er opp til 

kontrollutvalget å avgjøre om saken skal sendes videre til kommunestyret. Utvalget plikter uansett å 

påse at de forhold som revisjonen har påpekt blir fulgt opp. Som et ledd i dette har sekretariatet på 

vegne av kontrollutvalget bedt om rådmannens kommentarer til brevet. På grunn av kort tidsfrist 

ettersendes rådmannens svar. 
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Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling da rådmannens svar kan påvirke hvordan kontrollutvalget ønsker 

å følge opp saken. 

 

 
Kontrollutvalgets behandling 
 
 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
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 Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS | Postadresse: Lørenskog rådhus, postboks 304, 1471 Lørenskog | 

 Besøksadresse: Hasselveien 6, Lørenskog | Telefon: 67 93 45 80/990 20 717 | E-post: monmoe@lorenskog.kommune.no | www.rokus.no 

Skedsmo kommune 

Rådmann Torstein Leiro 

Postboks 313 

2001 Lillestrøm 

Deres ref.: Saksbeh.: Direkte nr.: Sted: Dato: Vår. ref.: 
422.7.3-12.5.14 Mona Moengen 67 93 45 80 Lørenskog 29.4.14 

Revisjonsbrev nr. 6 – årsregnskap og årsberetning 2013 

Kontrollutvalget i Skedsmo har mottatt nummerert brev nr. 6 for regnskapsåret 2013 fra 

Nedre Romerike revisjonsdistrikt datert 15.4.14. Rådmannen har mottatt kopi av brevet. 

Saken skal behandles i kontrollutvalgets møte 12. mai, og kontrollutvalget ønsker rådmannens 

kommentar til brevet. Vi ber om at kommentaren oversendes sekretariatet senest 8. mai.  

Mona Moengen 

sekretariatsleder 

Dette brevet sendes kun elektronisk. 
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Sak nr. Sak Møtedato 

16/2014 Skedsmo kommunes årsregnskap og årsrapport 2013. 12.5.14 
 

Saksbehandler 

 Mona Moengen 

 

 

Saksdokumenter 
1. Årsberetning Skedsmo 2013 (egen utsendelse). 

2. Regnskap 2013 (egen utsendelse). 

3. Revisors beretning for 2013. 

4. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse. 

 

 

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

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

(Kommunelovens § 48, punkt 1 og 2.). Skedsmo kommunes årsregnskap for 2013 er avlagt og 

fremlegges for Kontrollutvalget til behandling. 

  

Nytt av året er at kommunen skal redegjøre for iverksatte og planlagte tiltak for å sikre en høy etisk 

standard i årsberetningen (jf. Kommuneloven § 48 nr.5). Eksempler på ulike typer tiltak som kan 

bidra til å sikre en høy etisk standard kan være der  

 Kommunens utarbeider eller oppdaterer etiske retningslinjer,  

 Rådmannen arbeider med å forbedre internkontrollen, 

 Kontrollutvalget har fått gjennomført forvaltningsrevisjoner på områder av betydning for 

kommunens tillit og omdømme. 

 

I henhold til § 7 i ”Kontrollutvalgsforskriften” skal kontrollutvalget avgi uttalelse om årsregnskapet 

til kommunestyret før årsregnskapet vedtas.  Kopi av denne uttalelsen skal være formannskapet i 

hende før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. Bestemmelsen 

fastsetter kontrollutvalgets rett til å knytte kommentarer til årsregnskapet med revisjonsberetning 

før årsregnskapet behandles i kommunestyret. Formannskapet i Skedsmo avgir sin innstilling om 

årsregnskapet i møte 21. mai 2014. 

 

Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret.  Årsberetningen skal oversendes 

kontrollutvalget før utvalget avgir uttalelse til årsregnskapet. Årsberetningen skal avgis uten 

ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. (Forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10). 

 

Revisor skal avgi revisjonsberetning uten unødig opphold etter at årsregnskapet er avlagt og senest 

15. april, jf. forskrift om revisjon i kommuner, § 5.  I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg 

om følgende forhold: 

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

 

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

om beløpene i den revisjonspliktiges årsregnskap stemmer med regulert budsjett, 

 

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

forslag til anvendelse av regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig 

underskudd, er i samsvar med lov og forskrifter,  
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4. om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 

registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.  

 

Revisor har avlagt beretning 15. april 2014, se vedlegg 3. Beretningen er avgitt med forbehold, noe 

som skyldes at investeringsregnskapet ikke avsluttet i henhold til regnskapsforskriften. 

 

Kommunestyret selv godkjenner årsregnskapet. Det følger av kommuneloven § 48 at ”vedtaket må 

angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd.”  

Revisor må i ettertid følge opp at vedtaket er i samsvar med lov og forskrift. 

 

Rådmannen er innkalt til møtet for å legge frem årsregnskap og årsberetning, og svare på spørsmål 

fra kontrollutvalget. Videre vil revisjonen legge frem revisjonsberetningen. Deretter legges det opp 

til at kontrollutvalget drøfter forslag til kontrollutvalgets uttalelse, se vedlegg 4.  

 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalgets uttalelse til Skedsmo kommunes årsregnskap og årsberetning 2013 vedtas med de 

endringer som fremkom i møtet, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.  
 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
 
 
 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
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Til kommunestyret i Skedsmo kommune   12.5.14 

 

 

 

 

 

 

Uttalelse til Skedsmo kommunes årsregnskap for 2013 
 

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

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

av kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan 

tas hensyn til den før dette organet avgir sin innstilling om årsregnskapet.   

 

Kontrollutvalget har i sitt møte 12. mai behandlet Skedsmo kommunes årsrapport og 

årsregnskap for 2013. Følgende dokumenter danner grunnlaget for vår uttalelse:  

 Årsberetning Skedsmo 2013. 

 Regnskap 2013. 

 Revisors beretning for 2013. 

 Revisjonsbrev nr. 6. 

 

I tillegg har rådmannen og revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om 

aktuelle problemstillinger. 

 

Kontrollutvalget konstaterer at Skedsmo kommunes regnskap viser et overskudd på 37,1 mill. 

Netto driftsresultat var på 108,6 mill. kroner og utgjør 3,4 % av inntektene, noe som er 

innenfor Fylkesmannens anbefaling om at driftsresultatet over tid bør ligge mellom 3 og 5 %. 

En stor del an netto driftsresultat (50, 9 mill. kroner) skyldes imidlertid momskompensasjon 

for investeringer. 

 

Nedre Romerike distriktsrevisjon har i nummerert brev nr. 6 til kontrollutvalget pekt på at 

investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp på kr. 3 185 725,65. 

Regnskapsforskriftens § 9 4. ledd krever at udekket beløp først skal reduseres ved å redusere 

budsjetterte avsetninger i investeringsregnskapet og ved å overføre ikke disponerte midler fra 

ubundne investeringsfond. Skedsmo kommune har ikke redusert avsetninger til ubundne 

investeringsfond. Kontrollutvalget vil følge opp rådmannens arbeid med å rette de forhold 

som er påpekt i nummerert brev nr. 6. 

 

Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningen avlegges med forbehold knyttet til de 

forhold som er omtalt i revisjonsbrev nr. 6. 

 

I henhold til kommunelovens § 48 nr. 5 skal det i årsberetningen «redegjøres for tiltak som er 

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

standard i virksomheten.» Kontrollutvalgets har merket seg at rapporteringen på etikk og 

internkontroll er fyldig, men vil fremheve at også rapportering på oppfølging av 

forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller er relevant å nevne her. 
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Det vises til årsberetningen for hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen i 2013. 

  

Kontrollutvalget har holdt seg løpende orientert om Nedre Romerike distriktsrevisjons 

revisjon av Skedsmo kommune. Vi mener årsregnskapet 2013 er revidert på betryggende 

måte.  

 

Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg § 8, påsett at det ikke foreligger åpne 

revisjonsmerknader ved årsskiftet. 

 

 

 

 

 

 

Asle Johansen 

Leder av kontrollutvalget 

Sign. 

 

 

Kopi: Formannskapet 
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Sak nr. Sak Møtedato 

17/2014 Rapportering fra Nedre Romerike revisjonsdistrikt. 12.05.14 
 

Saksbehandler 

 Mona Moengen 

 

 

Saksdokumenter 
 

Saksopplysninger 
Saken er satt opp i fall revisjonen har andre ting å informere om enn det som fremgår av de øvrige 

sakene. 

 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 
 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg


 

 

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE 

 

7 

 

Sak nr. Sak Møtedato 

18/2014 Kontrollutvalgets virksomhetsbesøk. 12.5.14 
 

Saksbehandler 

 Mona Moengen 

 

Saksdokumenter 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget drøftet virksomhetsbesøk på forrige møte i sak 13/14, og var enige om å besøke 

Nedre Romerike Brann- og redningsvesenet og en institusjon innen rus og psykiatri. Et tredje 

område som ble nevnt er skole. En velfungerende skolesektor er viktig for brukerne, og 

konsekvenser av at sektoren ikke leverer gode tjenester er alvorlige for kommunen. Det er 

interessant å danne seg en oppfatning om hvor proaktiv skoleledelse og lærere er, hvor godt 

samspillet mellom skoler og samspillet mellom skole og administrasjonen i kommunen er. Kanskje 

også samspill mellom skole og eksterne aktører som frivillighet (idrett, musikk, teater, ol.) og 

næringsliv kunne berøres. Aktuelle spørsmål her kan være: 

• organisering av sosiallærer/sosialteam. 

• tilgang til, og samspill med, helsesøster, tilstrekkelig kapasitet? 

• avdekking av ADHD, dysleksi, hørselsvansker ol. som gir læringsproblemer, og 

håndtering/oppfølging av slike f.eks. gjennom støttelærer, pc eller andre elektroniske 

hjelpemidler. 

• samspill med foreldre/hjem, er skolen/lærerne flinke til å oppdage omsorgssvikt, vold 

(fysisk og/eller psykisk) i nære relasjoner, og hvordan håndteres dette. 

• mobbing, både fysisk og psykisk, ikke minst gjennom bruk av sosiale media som 

facebook, instagram, twitter, ol.  

• samspill med politi og barnevern i tilknytning til vold, narkotika, annen kriminalitet, 

omsorgssvikt, fattigdom. 

• utvikling/utprøving av nye læringsformer og samarbeid med andre skoler/miljøer om 

dette. 

• skoleledelse, samarbeid mellom lærere, rekrutteringsstrategi, målrettet 

kompetanseutvikling, samarbeid med andre skoler om utvikling og gjennomføring av 

pedagogiske utviklingsprosjekter. 

• tiltak mot frafall. 

 

På møtet legges det opp til en drøfting av om dette er et område som utvalget vil prioritere. Videre 

må utvalget fastsette en dato for besøkene. 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling. 

 
Kontrollutvalgets behandling 
 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 
 

 

Sign. 
 

Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

19/2014 Kontrollutvalgets kontakt med media. 12.5.14 

 
Saksbehandler 

 Mona Moengen 

 

Saksdokumenter 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget vil drøfte kontakten med media, og medias dekning av aktuelle saker. 

 

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling.        

 
Kontrollutvalgets behandling 
 
 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 
 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

20/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 12.05.14 
 

Saksbehandler 

 Mona Moengen 

 

 

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2014 for kontrollutvalget i Skedsmo, med jnr. 12/14 – 21/14.  

2. Oversikt over saker til behandling 2014. 

3. Oppfølging av kontrollutvalgets saker 2014. 

4. Skatteinngang mars 2014. 

5. Kommunestyrets behandling av kontrollutvalgets saker:  

Selskapskontroll ROAF, NORASONDE og Krisesenteret, Undersøkelse av kommunens 

system for oppfølging av ulovlig bruk av eiendom og Årsrapport fra kontrollutvalget i 

Skedsmo 2013,  Se følgende link:  

https://www.skedsmo.kommune.no/Lokaldemokrati/Styrer-rad-og-

utvalg/Kommunestyret/#moter/2014/1067  

 

Øvrige saker til orientering fra kommunestyret ligger på samme link som over: 

a.  Eiermelding for 2014 

b. Tjenesterapport eiendomsforvaltning 2012. 

  

 

Oversikt over oppfølging av kontrollutvalgets vedtak, se kontrollutvalgets årsrapport. 

 

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 

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

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt Deloitte i oppdrag å evaluere 

kontrollutvalgene og deres sekretariat. Evalueringen skal gi et kunnskapsgrunnlag for 

kommunelovutvalgets arbeid knyttet til egenkontroll. Utredningen vil kunne danne grunnlag for en 

vurdering av regelverk og utvikling av nye tiltak. Sluttrapporten leveres 1. november 2014. 

 

Forslag til vedtak 
Sakene tas til orientering. 

 
Kontrollutvalgets behandling 
 
 

Kontrollutvalgets vedtak 
 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 

 

 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg
https://www.skedsmo.kommune.no/Lokaldemokrati/Styrer-rad-og-utvalg/Kommunestyret/#moter/2014/1067
https://www.skedsmo.kommune.no/Lokaldemokrati/Styrer-rad-og-utvalg/Kommunestyret/#moter/2014/1067


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

12 25.02.2014 25.02.2014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, rådmann, 

Nedre romerike revisjonsdistrikt, Protokoll 422.5.4

13 25.02.2014 25.02.2014 NRD Særutskrift sak  8 422.5.5

14 25.02.2014 25.02.2014 Skedsmo kommune Særutskrift sak 2,3,4,6 og 10 422.5.5

15 05.03.2014 05.03.2014 x Rolf J Scheen Særutskrift sak 6/14 422.5.5

16 22.04.2014 22.04.2014 x Revisjonen Beretning 2013 422.7.3

17 22.04.2014 22.04.2014 x Revisjonen Revisjonsbrev nr. 6 422.7.3

18 07.04.2014 07.04.2014 x Skedsmo kemnerkontor Skatteinngang januar 2014 422.5.1

19 29.04.2014 29.04.2014 x Rådmannen Anmodning om kommentar til revisjonsbrev nr. 6 422.7.3

20 Rådmannen Rådmannens kommentar til revisjonsbrev nr. 6 422.7.3

21 05.05.2014 05.05.2014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, rådmann, 

Nedre romerike revisjonsdistrikt, Innkalling 422.5.1

Referert i møtet 12.5.14

Postliste for kontrollutvalget i Skedsmo



 

 

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE       Mai 2014 

 

Oversikt over saker til behandling 
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 Skedsmokommune 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. 

Bestilling av 

forvaltningsrevisjon 

og selskapskontroll 

 Følgende selskapskontroller skal bestilles i 2014:  
o Nedre Romerike Brann og redningsvesen IKS 
o Lillestrøm kulturbygg AS 

 I 2014 vil det bli bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt innen 

rusomsorg. 

24. februar  Årsmelding 2013. 

 Selskapskontroll ROAF, Norasonde og Krisesenteret 

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

 Kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon. 

 Rapport fra NRD på enkel undersøkelse av kommunens system for 

oppfølging av ulovlig bruk av eiendom. Utsatt fra novembermøtet. 

 Planlegge virksomhetsbesøk 2014. 

 Referater, orienteringer og diskusjoner. 

 Rapportering fra revisjonen.  

12. mai  Årsregnskap og årsberetning 

 Revisjonsbrev nr. 6 

 Rapportering fra revisjonen 

 Kontrollutvalgets kontakt med media. 

 Virksomhetsbesøk  

 Referater, orienteringer og diskusjoner.. 

19. juni  
8.00 – 11.30 maks 

 Orientering fra rådmannen ved barnevernleder om utviklingen i 
barnevernet, evt. junimøtet. 

 Budsjett for kontroll og tilsyn 2015.  

 Referater, orienteringer og diskusjoner. 

 Rapportering fra revisjonen. Bl a repport på forvaltningsrevisjons-

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg
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Møte Saker 

prosjekt knyttet til ivaretagelse av kommunal eiendom. 

15. september    Plan for regnskapsrevisjon 2014. 

 Referater, orienteringer og diskusjoner. 

 Uavhengighetserklæring fra revisor. 

 Rapportering fra revisjonen. 

 Revidert plan for selskapskontroll for alle kommunene. Felles møte 

vurderes. 

 forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til ivaretagelse av kommunal 
eiendom, ref KU-sak 8/14. 

20. oktober  Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om 
hvordan anbefalingene i FR om flyktninger er fulgt opp innen 1.9.2014. 
K-sak 13/153. 

 Referater, orienteringer og diskusjoner. 

 Rapportering fra revisjonen. 

24. november  

 

 Kontrollutvalget ber om status på saksmengde og restansesituasjon 

ulovligbruk av eiendom ultimo 2014. 

 Årsplan 2015 

 Referater, orienteringer og diskusjoner. 

 Rapportering fra revisjonen. 

2015 
 
 

 Årlig orientering om kommunens system for behandling av 

tips/varsling (gis på første møte). 

 Kontrollutvalget ønsker fremdeles å følge utviklingen i barnevernet, 
og ber om å få rapporter som sendes fylkesmannen to ganger pr. år. 
(pr 30.6 og 31.12). 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

24.2.14 1/2014 Orientering fra rådmannen om 

kommunens system for 

behandling av tips/varsling.  

Kontrollutvalget tar informasjon om kommunens system for 

behandling av tips/varsling til orientering. 

    

 2/2014 Selskapskontroll ROAF. Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og 

oversender den til kommunestyret med følgende 

innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning. 

2. Kommunestyret vil følge opp revisjonens 

anbefaling om at det gjennomføres 

bevisstgjøring av eierrollen for 

representantskapets medlemmer i Romerike 

Avfallsforedling IKS. 
 

Særutskrift sendt 

Kommunen 

25.2.14 

 

K-styret 

26.3.14 

sak 14/36 

   

 3/2014 Selskapskontroll 
NORASONDE AS 

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og 

oversender den til kommunestyret med følgende 

innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.  

2. Kommunestyret vil følge opp revisjonens 

anbefalinger, herunder at det 

 gjennomføres bevisstgjøring av 

eierrollen for eierrepresentantene i 

NORASONDE AS.  

    utarbeides eierstrategi. 

Særutskrift sendt 

Kommunen 

25.2.14 

 

 

k-styret 

26.3.14 

sak 14/37 

   

 4/2014 Selskapskontroll 
Krisesenteret 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender 

den til kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Kommunestyret tar rapporten til orientering om ber om at:  

1. Rådmann legger frem en sak som inneholder en vurdering 

av et eventuelt eierforum i  

    Romerike krisesenter IKS. 

2. Representantskapets medlem følger opp følgende 

anbefalinger: 

• Det har vært krevende for kommunene å forankre 

egen eierstyring inn mot representantskapsmøter 

(eierstyringssløyfen) på grunn av svikt i rutinene fra 

selskapets side. Representantskapet som eierorgan bør forsikre 

Særutskrift sendt 

Kommunen 

25.2.14 

 

 

K-styret 

26.3.14 

sak 14/38 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

seg om at selskapet følger dette opp. 

• Representantskapet bør også følge opp at selskapets 

styre sikrer sluttføring av selskapets internkontrollsystem. 

Revisjonene understreker at dette er forutsetningen for en 

effektiv drift innenfor regler og rammer som gjelder for 

selskapet. 

 5/2014 Kontrollutvalgets påseansvar 
for regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon. 

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. 

    

 6/2014 Undersøkelse av kommunens 
system for oppfølging av 
ulovlig bruk av eiendom. 

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender 

den til kommunestyret med følgende innstilling: 

• Kommunestyret tar rapporten til etterretning, og ber 

rådmannen følge opp revisjonens innspill. 

• Kontrollutvalget ber om status på saksmengde og 

restansesituasjon ultimo 2014. 

Særutskrift sendt 

Kommunen 

25.2.14 

 

K-styret 

26.3.14 

sak 14/39 

  

 7/2014 Revisors 
uavhengighetserklæring. 

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i 

forhold til Skedsmo kommune for revisjonsåret 2014 tas til 

orientering. 

    

 8/2014 Revidert prosjektplan for 

forvaltningsrevisjon knyttet til 

ivaretagelse av kommunal 

eiendom. 

1. Kontrollutvalget vedtar revidert 

forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til ivaretagelse av 

kommunal eiendom. 

2. Prosjektet har følgende problemstillinger: 

a. En analyse av Skedsmo kommunes 

eiendomsforvaltnings overordnede styringsgrunnlag. 

b. Har Skedsmo kommune tilstrekkelig kontroll med 

drift og vedlikehold av formålsbyggene (avd. for 

bygningsdrift)?  

3. Prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på 500 

timer, og endelig prosjektrapport ferdigstilles til 

septembermøtet 2014. 

Særutskrift sendt 

NRD 25.2.14 

   

 9/2014 Rapportering fra Nedre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering.     

 10/2014 Årsrapport fra kontrollutvalget 

i Skedsmo 2013 

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

Særutskrift sendt 

Kommunen 

25.2.14 

 

K-styret  

26.3.14sak 

14/40 

  

 11/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

 12/2014 Status for oppfølgingssaker 

og saksutvikling i 

barnevernet. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 13/2014 Planlegge virksomhetsbesøk 

2014.  

Sekretariatet jobber videre med et opplegg som legges 
frem på neste møte. 
 

  Legges frem på 

neste møte 

 

 14/2014 Eventuelt. Ingen saker.     

       1 rest 

 



Rælingen Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor

Skatteinngang 71 036 480 72 000 000 69 077 459 125 326 120 127 850 000 123 291 660

Avvik i kroner -963 520 1 959 021 -2 523 880 2 034 460

Avvik i prosent -1,3 % 2,8 % -2,0 % 1,7 %

Fet Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor

Skatteinngang 47 710 510 49 300 000 48 225 623 84 790 321 87 601 000 82 669 935

Avvik i kroner -1 589 490 -515 113 -2 810 679 2 120 386

Avvik i prosent -3,2 % -1,1 % -3,2 % 2,6 %

Nittedal Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor

Skatteinngang 101 208 968 100 600 000 99 234 371 177 027 012 178 601 000 170 633 786

Avvik i kroner 608 968 1 974 597 -1 573 988 6 393 226

Avvik i prosent 0,6 % 2,0 % -0,9 % 3,7 %

Skedsmo Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor

Skatteinngang 230 118 324 223 900 000 220 141 125 402 283 765 397 900 000 384 903 285

Avvik i kroner 6 218 324 9 977 199 4 383 765 17 380 480

Avvik i prosent 2,8 % 4,5 % 1,1 % 4,5 %

Sørum Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor

Skatteinngang 70 010 094 69 659 000 67 770 733 125 979 926 124 659 000 120 856 475

Avvik i kroner 351 094 2 239 361 1 320 926 5 123 451

Avvik i prosent 0,5 % 3,3 % 1,1 % 4,2 %

Måned nr:
3

AkkumulertDenne måneden
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Sak nr. Sak Møtedato 

21/2014 Eventuelt. 12.5.14 
 

Saksbehandler 

 Mona Moengen 

 

 

Saksdokumenter 
 

 

Saksopplysninger 
 
 
Forslag til vedtak 
 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 
 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
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