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KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 
 

 
 
Kontrollutvalgets 
medlemmer  

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

 
Ordfører Jan Mærli 
Revisor Østre Romerike revisjonsdistrikt v/distriktsrevisor Jan Arne Rasmussen 
 
Kopi av innkallingen 
sendes: 

Siri Hovde, Rådmann  

 
Kopi av innkallingens 
framside sendes: 

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

 
INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET  
 
Sted Rådhuset 
Tid Onsdag 22.1.14 kl. 18.00 
Sekretær Sekretariatsleder Mona Moengen  

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

Invitert til sak  
 
SAKSLISTE 

Sak nr. Sak Ca tid for 
behandling 

01/2014 Melding om internkontroll, rådmannen orienterer. 18.00 
02/2014 Kontrollutvalgets årsrapport 2013. 19.00 
03/2014 Vurdering av prioriteringer i Plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2015. 19.30 
04/2014 Vurdering av prioriteringer og fremdriftsplan i Plan for selskapskontroll 2013 - 

2015. 
20.00 

05/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 20.30 
06/2014 Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt. 20.15 
07/2014 Eventuelt. 20.30 
 
 
 
John Arne Dalby (sign.) 
kontrollutvalgets leder 
         Lørenskog 15.01.14 
   
  
         Mona Moengen  
         sekretariatsleder  
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Sak nr. Sak Møtedato 
1/2014 Melding om internkontroll, rådmannen orienterer. 22.01.14 

Saksbehandler 
Mona Moengen 

Saksdokumenter 
1. Internkontroll i Aurskog-Høland kommune, saksfremlegg til kommunestyret sak

64/13. 
2. Internkontroll melding 2013

Saksopplysninger 
Rådmannen har lagt frem en melding om internkontroll (se vedlegg 2 til saken) som ble behandlet i 
kommunestyret 16.12.13. 

Kommunen har et selvstendig ansvar for å føre kontroll med egen virksomhet. God internkontroll 
bidrar til å sikre kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen og bygge tillit til kommunen. 
Det er innført et nytt krav om rapportering på internkontroll i årsberetningen fra 2014: 

Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å 
sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten.  

Jf. kommunelovens § 48 nr 5. Kontrollutvalget vil således komme tilbake til den kontrete 
rapporteringen på internkontroll i forbindelse med behandlingen av årsregnskap og årsberetning i 
aprilmøtet. 

Rådmannen vil i dette møte orientere om arbeidet med internkontroll og svare på kontrollutvalgets 
spørsmål. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Vedlegg 1 sak1/14 





Vedlegg 2 sak 1/14 
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Sak nr. Sak Møtedato 
2/2014 Kontrollutvalgets årsrapport 2013. 22.1.14 

Saksbehandler 
• Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Årsrapport fra kontrollutvalget i Aurskog-Høland 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 
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1 INNLEDNING 
Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. 

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll på vegne av kommunestyret, 

og skal utøve sitt arbeid iht. kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg. 

Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til kommunestyret. 

 

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 kontrollutvalgets møte i januar. Årsplanen ble oversendt kommunestyret til 

orientering, og ble behandlet i møtet 18.3.13, sak 6/13. En fullstendig oversikt over 

alle saker kontrollutvalget har behandlet og sekretariatets oppfølging av sakene 

ligger som vedlegg til årsrapporten.  

 
Etter endring i kommunelovens bestemmelser er kontrollutvalgets møter åpne fra 

1.7.13. På denne bakgrunn la kontrollutvalget frem en sak (25/13) om endring av 

reglementet som kommunestyret vedtok i sak 28/13. 

 

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET  
2.1 Medlemmer 
Kontrollutvalget i Aurskog-Høland består av 5 medlemmer: 

  

Medlemmer Varamedlemmer 

John Arne Dalby, leder 
Anne Lise Torvund 

H/SP/KrF Svein Cato 
Stockman 
Kristin Tønsberg 
Waaler 

H/SP/KrF 

Jan Rune Fjeld, nestleder  
Roy Tuhus 
Torill Ovlien 

Ap/FrP/ 
SV 

Rikard Pettersen 
Unni Nadden 
Per Andresen 
 

Ap/Frp/ 
SV 
 

 

 
 

2.2 Møter og saker 
I løpet av 2013, har kontrollutvalget hatt 9 møter og behandlet 56 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.  
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Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av 

kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer.” 

 

Kontrollutvalget fører tilsyn både med kommunens virksomhet og kommunens 

interesser i selskaper m.m. 

 

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

Ordfører har generell møterett i kontrollutvalgets møter. 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.  

 

Kontrollutvalget fikk en orientering om kriterier, vilkår for tildeling av opphold på 

omsorgsboliger og sykehjem i Aurskog-Høland kommune i februarmøtet. I maimøtet 

drøftet utvalget Kriterier for tildeling av sykehjemsplass, og fattet følgende vedtak:  

 

Kontrollutvalget oppfordrer rådmannen til å utarbeide retningslinjer for 

tildeling av institusjonsplass i Aurskog-Høland kommune. Rådmannens 

tilbakemelding imøtesees innen 1.10.13. 

 

Rådmannen la frem en sak for kommunestyret 4.11.13, og kriterier for tildeling av 

sykehjemsplass ble vedtatt. 

 

Kontrollutvalget besøkte Bjørkelangen sykehjem i oktober. Utvalget fikk en 

orientering om driften og en omvisning, og gjennomførte ordinært 

kontrollutvalgsmøte på sykehjemmet. 

 

Kommunestyret vedtok i møte 24.2.12 å bevilge midler til ekstern granskning av 

ulike forhold knyttet til Digerneset, og nedsatte en styringsgruppe for 

gjennomgangen. Kontrollutvalget har vært holdt løpende orientert om dette 

arbeidet, og følger opp kommunens vedtak i sak 23/13. I oktobermøtet ble 

rådmannen innkalt for å orientere utvalget om administrasjonens arbeid med 

oppfølgingen etter at det hadde fremkommet at administrasjonen hadde oppfattet 

at ulovlighetsoppfølgingen kunne utestå i påvente av rammesøknad. 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:  

 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyre å presisere overfor rådmannen at 

vedtaket i kommunestyremøte den 04.06.13, sak 23/13, punkt 4 skal 

iverksettes umiddelbart. Dette gjelder iverksettelse av ulovlighetsoppfølging 

av tiltak i som er beskrevet i punkt 3.3 i Hjorts rapport, minimum følgende: 

• Molo/ ombygging av molo  

• Terrengarbeider  

• Sprengningsarbeider  

• Friluftsenter  

• Driftsbygning   

 

 

Kontrollutvalget har også fått orientering om rutiner for arkivering og statistikk over 

tilsyn med barnehager og kommunens rapportering på feltet.  Det vises for øvrig til 
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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.  

 

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. 

Aurskog-Høland kommune har benyttet samme revisjon i mange år og 

kontrollutvalget mener at det er en forsvarlig revisjonsordning.  

 

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

Romerike Revisjon IKS. Kontrollutvalget behandlet i sak 15/2013 selskaps- og 

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

19/13. Fusjonsprosessen tar 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.  

 

 

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 i aprilmøtet. 

Kontrollutvalget merket seg blant annet at redegjørelsen for pensjonsforpliktelsene 

burde være mer utførlig og forklarende. Kontrollutvalget ga sin uttalelse til 

regnskapet i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 7.  

 
Østre Romerike revisjonsdistrikts bemerkninger til årsregnskapet 

(oppsummeringsbrev 2011) ble lagt frem i maimøtet. 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.  

 

 

http://www.rokus.no/
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3.3 Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon 
I sak 44/12 bestilte kontrollutvalget forvaltningsrevisjon på området byggesak. 

Rapporten ble behandlet i desembermøtet både i kontrollutvalget og i 

kommunestyret. Kontrollutvalget vil innhente tilbakemelding fra administrasjonen 

om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 1.9.2014. 

 

I septembermøtet bestilte kontrollutvalget forvaltningsrevisjon knyttet til 

politiattester og beredskapsplan ved alvorlige hendelser som vil bli levert i februar 

2013. I desembermøtet drøftet utvalget forvaltningsrevisjon på kriterier for tildeling 

av sykehjemsplass, et prosjekt som vil bli igangsatt neste år. 

 

3.4 Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll 
Eierskapskontrollene i Norasonde AS som skulle gjennomføres i 2012, er forsinket, 

og vil bli levert i 2014. Eierskapskontrollen i Aurskog-Høland utbyggingsselskap som 

skulle vært gjennomført andre halvår 2013 er også forsinket, og vil bli levert 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 revisjonsberetningen til det 

reviderte regnskapet og andre rapporter med utgangspunkt i revisjonsarbeidet. 

Revisjonen rapporterer muntlig om revisjonsarbeidet i hvert møte.  

 

I desembermøtet foretok kontrollutvalget en vurdering av kontrollutvalgets 

tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Vurderingen ble gjort 

med utgangspunkt i Norges Kommunerevisorforbund sin veileder med anbefalinger 

om hvordan dette kan gjennomføres. 

 

Oppdragsansvarlig revisor (både for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon) la 

fram uavhengighetserklæring for Aurskog-Hølandkommunes regnskap i 

kontrollutvalgets møte den 4.12.13. 

 

3.6 Budsjettbehandling 
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). 

 Revisjonens deltakelse i kontrollutvalgets møter og eventuelle 

kommunestyremøter. 
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Hva som ligger i sekretariatets virksomhet går fram av årsrapportens kapittel 4.  

 

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

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

skal følge med formannskapets forslag til kommunens budsjett ved 

kommunestyrebehandlingen. Dette ble gjort i Aurskog-Hølandkommune. 

Budsjettforslaget fra kontrollutvalget for 2014, som er vedtatt i kommunestyret, går 

fram av tabellen: 

 

 Budsjett 2014 

Godtgjørelser kontrollutvalget 152 000 

Andre utgifter 35 000 

Selskapskontroll 25 000 

Sekretærfunksjonen        166 272 

Revisjonen     1 379 000*) 

Totalt     1 757 272 

 

Budsjettet ble vedtatt i kommunestyret 16.12.13, sak 76/13. 

 

3.7 Kontrollutvalgets rapportering 
Kontrollutvalget har i 2013 gjennomført følgende rapportering: 

 Årsplanen for 2013 ble behandlet i kontrollutvalget 24.1.13, og ble deretter 

oversendt kommunestyret til behandling. Kommunestyret behandlet planen i 

møtet 18.3.13. 

 Kontrollutvalget lager årsrapport på bakgrunn av årsplanen. Kontrollutvalgets 

årsrapport for 2012 ble behandlet i kontrollutvalget 24.1.13 og i 

kommunestyret 18.3.13.  

 Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret i forbindelse med 

resultatet av gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll – dette blir 

gjort gjennom kontrollutvalgets årsrapport, jf. pkt. 2.3 og 2.4. 

 Rapporter etter gjennomførte kontroller er sendt fortløpende til 

kommunestyret slik som for forvaltningsrevisjon på byggesak. 
 

 

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

oppdatering av sine kunnskaper, samt å treffes og ha kontakt med andre 

kontrollutvalg.  

 

Ett av medlemmene i kontrollutvalget i Aurskog-Høland deltok på NKRFs 

kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen i februar februar 2013. 

 

Kontrollutvalget er opptatt av å gjøre kontroll og tilsyn mer synlig. Følgende tiltak er 

gjennomført: 

 Kontrollutvalget har bedt om å bli mer synlig på kommunens hjemmeside, og 

sekretariatsleder har vært i kontakt med Aurskog-Hølandkommune om dette. 

Dette er nå brakt i orden. 
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 På hjemmesiden til Rokus er kontrollutvalgene og kontrollutvalgenes 

oppgaver er synliggjort. Her ligger også innkallinger og protokoller 

(www.rokus.no  ).  

 Kontrollutvalgets protokoll sendes fortløpende til Indre Akershus Blad.  
 

4 SEKRETÆRFUNKSJON 
Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Aurskog-Høland kommune har blitt 

ivaretatt av Rokus IKS.  

 

 
 
Tidsbruk 
Kontrollutvalgets sekretariat har fram til 15.12.13 brukt 193 timer i kontrollutvalget 

i Aurskog-Høland kommune. I tillegg kommer 8 timer til reise til og fra møtene.  

Fordelingen på oppgaver ser slik ut: 

 
Oppgaver 2013 

Saksbehandling 165 

Møter kontr.utv. 29 

                                193 

  

 

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.  

 

 

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

kommunen, sammen med revisjonen og sekretariatet.  

 

Kontrollutvalget er avhengig av et samarbeid med sekretariatet og revisjonen, og 

dette samspillet har fungert veldig bra i 2013.  

 

 

 

Aurskog-Høland januar 2014,  

John Arne Dalby 

leder kontrollutvalget 

 

 

 Mona Moengen 

sekretariatsleder 

http://www.rokus.no/
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VEDLEGG  
 

SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET I 2012 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandl

et 

Oppfølging Ferdig 

24.1.13 01/2013 Protokoll fra møtet 
20.11.12 

Protokollen godkjennes. I sak 41/12 legges Oppsett over 
saksbehandling/gebyrer på Digerneset siste 10 år ved protokollen. 

Oversendt 
kommunestyret 
29.1.13 

KS 
18.3.13 

Sak 6/13 

  

 02/2013 Rådmannens klargjøring 
av saker «under 
behandling». 

Kontrollutvalget tar rådmannens svar til orientering. 
 

   

 03/2013 Referater, orienteringer 
og diskusjoner. 

Kontrollutvalget vil be om å få en redegjøre for kriterier, vilkår for 
tildeling av opphold på omsorgsboliger og sykehjem i Aurskog-Høland 
kommune, herunder hvor mange som søker, hvor mange som gis avslag 
og antall klager.  
 
Kontrollutvalget har vurdert Jan Rune Fjelds habilitet i forhold til 
styringsgruppen for ekstern gjennomgang av Digernessaken, og kommet 
til at han ikke er inhabil.  
 
For øvrig tas sakene til orientering. 

Rådmannen innkalt til 
møtet 28.2.3 

   

 4/2013 Årsrapport for 
kontrollutvalget 2012 

1. Kontrollutvalget årsrapport for 2012 vedtas med de endringer 
som fremkom på møtet.  

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til 
orientering. 

 

Sendt kommunen 
14.2.13 

KS 
18.3.13 

Sak 6/13 

  

 5/2013  Årsplan for 
kontrollutvalget 2013 

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen og årshjulet for 
2013 med de endringer som fremkom i møtet. 
2. Årsplanen sendes kommunestyret med følgende forslag til 
vedtak: 

o Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2013 
til orientering. 

Sendt kommunen 
11.2.13 

KS 
18.3.13 

Sak 6/13 

  

 6/2013 Rapportering fra Østre 
Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandl

et 

Oppfølging Ferdig 

 7/2013  Revisors 
uavhengighetserklæring 

1. Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæring for 
regnskapsrevisjon, Aurskog-Høland kommune, for 2012 til orientering. 
2. Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæring for 
forvaltningsrevisjon, Aurskog-Høland kommune, for 2012 til orientering. 

 
   

 8/2013 Eventuelt Ingen vedtak 
 

   

28.2.13 9/2013 Redegjørelse for 
kriterier, vilkår for 
tildeling av opphold på 
omsorgsboliger og 
sykehjem i Aurskog-
Høland kommune. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 

   

 10/2013 Orientering fra 
styringsgruppen 
vedrørende gransking av 
Digerneset 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Kontrollutvalget ser at 
saken kan bli av en slik dimensjon at leder er den eneste som skal uttale 
seg i saken og bør søke bistand til mediehåndtering. 
 
Kontrollutvalget finner det uproblematisk at styringsgruppen skifter 
sekretær, og ber kommunestyret fatte følgende vedtak  
• Romerike kontrollutvalgssekretariat tar over som sekretær for 
styringsgruppen med umiddelbar virkning. 

 
KS 

18.3.13 
Sak 7/13 

  

 11/2013 Referater, orienteringer 
og diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 
 

   

 12/2013 Egenbetaling på 
Spillhaug avfallsplass. 

Kontrollutvalget konkluderer med at rutinene er utilfredsstillende og 
anbefaler at rådmannen utarbeider tilfredsstillende rutiner for 
håndtering av betaling, for hva og av hvem, og kontanthåndtering. 
Kontrollutvalget ønsker en tilbakemelding til møtet 4. september. 

Sendt rådmannen 
4.3.13 

 Settes opp til 

behandling i 

septembermø

tet 

 

 13/2013 Rapportering fra Østre 
Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering. 
 

   

 14/2013 Eventuelt. Ingen vedtak. 
 

 
   

21.3.13 15/2013 Selskapsavtale og 
eierskapsavtale for 
Romerike Revisjon IKS. 

Kontrollutvalget vedtar selskapsavtale for Romerike Revisjon IKS, jfr. 
vedlegg 1 og eieravtale for Romerike Revisjon IKS, jfr. vedlegg 2, og 
innstiller til kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 

Sendt kommunestyret 
22.3.13 

KS 6. mai 
Sak 

19/13 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandl

et 

Oppfølging Ferdig 

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

16.4.13 16/2013 Aurskog-Høland 
kommunes årsrapport 
2012. 

Forslag til uttalelse til Aurskog-Hølands årsregnskap for 2012 vedtas med 
de endringer som fremkom i møtet, og oversendes kommunestyret. 

Sendt kommunen 
17.4.13. Det fremgår 
ikke av protokollen 
hverken fra 
formannskapet eller 
kommunestyret at 
kontrollutvalgets 
innstilling lå ved saken. 

KS 6. mai 
sak 

21/13 

  

 17/2013 Referater, orienteringer 
og diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 
 

   

 18/2013 Åpne møter i 
kontrollutvalget.  

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet ta de 
nødvendige skritt for å sikre at allmenheten blir gjort kjent med møtet 
og sakslisten, herunder sende innkallinger og protokoller til lokalpressen.  

 
   

 19/2013 Virksomhetsplan for 
Østre Romerike 
revisjonsdistrikt.  

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

   

 20/2013 Rapportering fra Østre 
Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering. 
 

   

 21/2013 Eventuelt Ingen vedtak. 
 

   

30.5.201

3 

21/2013 Orientering fra 
styringsgruppen 
vedrørende gransking av 
Digerneset. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 

   

 22/2013 Kriterier for tildeling av 
sykehjemsplass. 

Kontrollutvalget oppfordrer rådmannen til å utarbeide retningslinjer for 
tildeling av institusjonsplass i Aurskog-Høland kommune. Rådmannens 
tilbakemelding imøtesees innen 1.10.13. 

Sendt rådmannen 
31.5.13. 

Lagt 
frem sak 

i KS 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandl

et 

Oppfølging Ferdig 

Tilbakemelding i møtet 
9.10. 

4.1.13 

 23/2013 Vurdering av 
forvaltningsrevisjon på 
barnehager.   

Kontrollutvalget ber rådmannen legge frem statistikk over tilsyn med 
barnehager i Aurskog-Høland kommune og kommunens rapportering på 
dette feltet til neste møte. 

Sendt rådmannen 
31.5.13. 

   

 24/2013 Plan for 
virksomhetsbesøk.  

Kontrollutvalget ber sekretariatet arbeide videre med et opplegg for 
virksomhetsbesøk ved ASVO Bjørkelangen AS samt Bjørkelangen og 
Aurskog sykehjem. 

 
   

 25/2013 Revisjon av reglement 
for kontrollutvalget.  

Kontrollutvalget anbefaler endringene i reglementet. Saken oversendes 
kommunestyret med følgende innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar endringene i reglementet for kontrollutvalget, 
jfr. vedlegg 1. 
2. Endringene gjøres gjeldende fra 1. juli 2013. 

 
KS 24 

juni sak 
28/13 

  

 26/2013 Referater, orienteringer 
og diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 
 

   

 27/2013 Rapportering fra Østre 
Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget ber rådmannen om å orientere om rutiner for arkivering 
på neste møte. For øvrig tar revisjonens rapportering til orientering. 

Utsatt til møtet 9. 
oktober. 

   

 28/2013 Eventuelt Ingen vedtak. 
 

   

4.9.13 29/2013 Spillhaug – 
tilbakemelding på 
igangsatte tiltak.   

Kontrollutvalget er tilfreds med den løsning som vil bli iverksatt for 
håndtering av brukerbetaling frem til søknad om medlemskap i ROAF er 
avklart. 

Særutskrift sendt 
5.9.13 

   

 30/2013 Regnskap for kontroll og 
tilsyn 1. halvår 2013.  

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 
 

   

 31/2013 Statistikk over tilsyn 
med barnehager og 
kommunens 
rapportering på feltet.  

Kontrollutvalget ber om å få oversikt over hvilke avvik som er funnet og 
meldt inn, og hvor lang tid det har tatt å lukke avvikene. Videre ber 
kontrollutvalget om å få kopi av tilsynsrapportene og kommunens 
eventuelle oppfølging etter stedlig tilsyn i barnehager våren 2014. 

Særutskrift sendt 
5.9.13 

KU 9.10   

 32/2013 Referater, orienteringer 
og diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 
 

   

 33/2013 Bestilling av 
forvaltningsrevisjon – 
politiattester, 

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon knyttet til politiattester og 
beredskapsplan ved alvorlige hendelser i henhold til prosjektplanen med 
de endringer som fremkom i møtet. 

Særutskrift sendt 
5.9.13 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandl

et 

Oppfølging Ferdig 

beredskapsplan ved 
alvorlige hendelser. 

 34/2013 Rapportering fra Østre 
Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering. 
 

   

 35/2013 Eventuelt Ingen vedtak. 
 

   

9.10.13 36/2013 Orientering 
Bjørkelangen sykehjem, 
omvisning 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

   

 37/2013 Tilbakemelding fra 
rådmannen ang. 
retningslinjer for 
tildeling av 
institusjonsplass i 
kommunen.  

Kontrollutvalget tar informasjon om retningslinjer for tildeling av 
institusjonsplass til foreløpig orientering. 

 
   

 38/2013 Forslag til 
forvaltningsrevisjon – 
tildeling av 
sykehjemsplass.  

Det foretas forvaltningsrevisjon når rutiner for tildeling av 
institusjonsplass foreligger. Revisjonen kommer tilbake med forslag til 
plan for gjennomføring. 

Særutskrift sendt 
10.10.13 

 Plan for 

prosjektet 

legges frem i 

apilmøtet 

2014 

 

 39/2013 Oppfølging av 
kommunestyrets vedtak 
– Digerneset. 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyre å presisere overfor 
rådmannen at vedtaket i kommunestyremøte den 04.06.13, sak 23/13, 
punkt 4 skal iverksettes umiddelbart. Dette gjelder iverksettelse av 
ulovlighetsoppfølging av tiltak i som er beskrevet i punkt 3.3 i Hjorts 
rapport, minimum følgende: 
 
• Molo/ ombygging av molo  
• Terrengarbeider  
• Sprengningsarbeider  
• Friluftsenter  
• Driftsbygning   

Særutskrift sendt 
10.10.13 

Behandle
t i KS 

4.11.13 

  

 40/2013 Orientering fra 
rådmannen om rutiner 
for arkivering. 

Kontrollutvalget tar informasjon om rutiner for arkivering til orientering. 
 

   



 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Årsrapport 2013             14 

 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandl

et 

Oppfølging Ferdig 

 41/2013 Statistikk over tilsyn 
med barnehager og 
kommunens 
rapportering på feltet.  

Saken utsettes til neste møte. 
 

   

 42/2013 Budsjett for kontroll og 
tilsynsvirksomheten. 

1. Følgende forslag til budsjett for kontroll- og 

tilsynsvirksomheten i Aurskog-Høland kommune vedtas med 

en ramme på kr 1 757 272,- og oversendes kommunen som 

kontrollutvalgets forslag for 2014. 

 

 

 Budsjett 2014 

Godtgjørelser kontrollutvalget 152 000 

Andre utgifter 35 000 

Selskapskontroll 25 000 

Sekretærfunksjonen        166 272 

Revisjonen     1 379 000*) 

Totalt     1 757 272 
*) Ikke behandlet i representantskapet 

 

2. Forslaget til budsjettramme for kontroll- og tilsynsarbeidet 

følger formannskapets innstilling til 

    kommunestyret. 
 

Særutskrift sendt 
10.10.13 

 Behandlet i 

KS 16.12.13 

sak 76/13 

 

 43/2013 Referater, orienteringer 
og diskusjoner. 

Saken utsettes til neste møte. 
 

   

 44/2013 Rapportering fra Østre 
Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Saken utsettes til neste møte. 
 

   

 45/13 Eventuelt Ingen saker 
 

   

13.11. 

2013 

46/2013 Rapport 
forvaltningsrevisjon om 

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. Særutskrift sendt 
 Behandlet i 

KS 16.12.13 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandl

et 

Oppfølging Ferdig 

byggesak. 2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag 

til vedtak:  

a. Kommunestyret tar rapporten til orientering. 

b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp 

rapportens anbefalinger herunder sikre at: 

a. behandlingen av bygge- og delesaker blir 

tilstrekkelig dokumentert og at svar på søknad 

om tiltak og svar på søknader om dispensasjon 

tilfredsstiller krav til saksbehandling i 

forvaltningsloven og plan- og bygningsloven 

når det gjelder utredningsplikt, krav til 

innhold i begrunnelser og etterprøvbarhet. 

b. delesakene behandles i samsvar med plan- og 

bygningslovens bestemmelser. Herunder 

vurdere å legge hele saksområdet til samme 

forvaltningsnivå. 

c. internkontrollen i forbindelse med utstedelse 

av gebyrer i dele- og oppmålingssaker er 

tilfredsstillende. 

d. avgjørelsesmyndighet er delegert slik at 

saksbehandling er mest mulig effektiv jf. 

rapportens side 35, siste avsnitt. 

c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra 

administrasjonen om hvordan      

 anbefalingene er fulgt opp innen 1.9.2014. 
 

18.11.13 sak  

72/13 

 47/2013 Orientering om fremdrift 
og prioriteringer i 
arbeidet med 
regnskapsrevisjon.  

Kontrollutvalget tar informasjon om av fremdrift og prioriteringer i 
arbeidet med regnskapsrevisjon 2013 til orientering. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandl

et 

Oppfølging Ferdig 

 48/2013 Statistikk over tilsyn 
med barnehager og 
kommunens 
rapportering på feltet.  

Kontrollutvalget tar informasjon om avvik i forbindelse med tilsyn med 
barnehager til foreløpig orientering, og kommer tilbake til saken når 
rapport fra årskontrollen 2013 er mottatt. 

 
   

 49/2013 Referater, orienteringer 
og diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 
 

   

 50/2013 Rapportering fra Østre 
Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering. 
 

   

 51/2013 Eventuelt. Ingen vedtak. 
 

   

4.12.201

3 

51/2013 Årsplan for 
kontrollutvalget 2014. 

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2014 med de 
endringer som fremkom i møtet. 

2. Årsplanen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan 

for 2014 til orientering. 

Særutskrift sendt 
5.12.13 

 Følges opp i 

2014 

 

 52/2013 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. 

 

 
   

 53/2013 Revisors egenvurdering 
av uavhengighet. 

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

 
   

 54/2013 Referater, orienteringer 
og diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 
 

 
   

 55/2013 Rapportering fra Østre 
Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning.  
 

 
   

 56/2013 Eventuelt. Ingen saker. 
 

   

 



KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 
3/2014 Vurdering av prioriteringer i Plan for forvaltnings-

revisjon 2013 – 2015. 
22.1.14 

Saksbehandler 
Mona Moengen 

Saksdokumenter 
1. Plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2015.

Saksopplysninger 
Kommunestyret behandlet plan for forvaltningsrevisjon og fattet følgende vedtak i sitt møte 
17.12.12: 

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

2. Planen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
a. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for Aurskog-Høland kommune

for perioden 2013–2015.
b. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å gjøre endringer i planen ved behov.

3. Med forbehold om kommunestyrets godkjenning ønsker kontrollutvalget følgende prioritet i
prosjekter for kommende år:

I. Byggesak 
II. Politiattest

III. Anskaffelser
Kontrollutvalget ber revisjonen legge frem prosjektplan for prosjekt om byggesak til 
neste møte i kontrollutvalget. 

Forvaltningsrevisjon på byggesak ble behandlet i kommunestyret i desember, sak 72/13, og 
forvaltningsrevisjon på politiattester vil etter planen bli behandlet i kontrollutvalget i maimøtet. 
Foruten de to som er gjennomført/påbegynt, har utvalget prioritert følgende områder (i tilfeldig 
rekkefølge), se punkt 5.1 i planen, som er vedlegg 1 til saken:  

• Anskaffelser
• Spesialpedagogisk hjelp barnehage/spesialundervisning grunnskole
• Tjenester ved nedsatt funksjonsevne
• Kommunens styringssystem
• Enkeltvedtak og oppfølging av planer
• Revisjon av IKT
• Samhandlingsreformen
• Sykefravær

Områdene er valgt på grunnlag av en analyse av risiko- og vesentlighet. Risiko er sannsynligheten 
for at en uønsket hendelse skal oppstå. Dette kan være risikoer knyttet til økonomi, tjenesteyting 
eller lovoverholdelse. Vesentlighet har å gjøre med hvor store konsekvenser det vil ha dersom det 
negative inntreffer. Når kontrollutvalget skal vurdere prioritering av tema, kan det være nyttig å ta i 
bruk ulike perspektiver for vesentlighet som for eksempel bruker-, politisk, samfunns-, økonomisk, 
medarbeidernes og omdømmeperspektiv.  

4 



KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 

Kontrollutvalget kan gjøre andre vurderinger av risiko og vesentlighet nå enn i 2012, noe som igjen 
kan påvirke valg av prosjekter. Kommunestyret har delegert myndighet til å gjøre endringer i 
planen til kontrollutvalget.  

I tillegg til forvaltningsrevisjoner, kan kontrollutvalget bestille undersøkelser, notatet e.l. Disse er 
mindre omfangsrike, og det settes ikke samme krav til dokumentasjon. Kontrollutvalget har bedt 
revisjonen foreta en undersøkelse av om vedtakene fra kommunestyret er mulig følge opp i ettertid, 
dette knyttet til en konkret sak; «busstomta – Bjørkelangen 73/8». Undersøkelsen vil bli lagt frem i 
februarmøtet. 

Det legges opp til en drøfting av fremtidige områder for forvaltningsrevisjon (og eventuelt 
undersøkelser) i møtet.  

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

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Plan for forvaltningsrevisjon 

2013 – 2015 

Fra: Kontrollutvalget i Aurskog-Høland 

Til: Kommunestyret i Aurskog-Høland 

Vedlegg 1 sak 3/14



PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

AURSKOG-HØLAND KONTROLLUTVALG 2 

FORORD 
 
Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kontrollutvalget og kommunestyret skal bruke for å 
sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes behov og rettigheter best 
mulig. Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget har foretatt valg av områder for forvaltningsrevisjon basert på en overordnet 
analyse utarbeidet av Østre Romerike revisjonsdistrikt.  
 
Planen gjelder for inneværende valgperiode, dvs. for perioden 2013 - 2015. 
 
Kontrollutvalget mener at det kan være behov for å ajourføre Plan for forvaltningsrevisjon i 
løpet av perioden. Det anbefales derfor at kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å 
foreta endringer i planen. En slik fleksibilitet sikrer at forhold som dukker opp i perioden, vil 
kunne bli gjenstand for forvaltningsrevisjon uten at kontrollutvalget trenger å få 
kommunestyrets godkjenning. 
 
Forvaltningsrevisjon er ressurskrevende og Aurskog-Høland kontrollutvalg anser det som 
realistisk at det gjennomføres 1-2 prosjekter årlig. Dette vil være avhengig av omfanget på det 
enkelte prosjekt og om det er mulig å gjennomføre felles prosjekter for kommunene i Østre 
Romerike revisjonsdistrikt. 
 
Kontrollutvalget har valgt ut ti områder for forvaltningsrevisjon. Med utgangspunkt i disse 
områdene skal kontrollutvalget vedta hvilke prosjekter som skal gjennomføres, dvs. en 
avgrensning og konkretisering av det enkelte område for forvaltningsrevisjon. 
 
 
 
 
 

Bjørkelangen,                 2012 
 
 

John Arne Dalby 
Kontrollutvalgets leder 
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PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

AURSKOG-HØLAND KONTROLLUTVALG 4 

1 Om forvaltningsrevisjon 
Kommuneloven kapittel 12 har bestemmelser om internt tilsyn, kontroll og revisjon. Med 
hjemmel i loven er det fastsatt forskrift om kontrollutvalg og forskrift om revisjon. 

Det er kontrollutvalget som etter regelverket har ansvaret for at det utføres 
forvaltningsrevisjon i kommunen. Dette framgår av kommuneloven § 77, nr. 4. 

”.. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske 

forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir 

gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 

virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger 

(forvaltningsrevisjon).  

Forvaltningsrevisjonens innhold er utdypet i forskrift om revisjon § 7, første ledd: 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 

vedtak og forutsetninger. Herunder om 

a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med

kommunestyrets vedtak og forutsetninger, 

b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene

som er satt på området, 

c) regelverket etterleves,

d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,

e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer

samsvarer med offentlige utredningskrav 
f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller

fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd. 

Forvaltningsrevisjonen er med andre ord et viktig verktøy for kommunens øverste politiske 
organ for å føre tilsyn og kontroll med kommunens totale forvaltning og de resultater som 
oppnås. 

Kapittel 5 i forskrift om kontrollutvalg inneholder utfyllende bestemmelser om 
kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon. Ifølge forskriften § 9 er det 
kontrollutvalgets ansvar å påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 
forvaltningsrevisjon. Av departementets merknader til paragrafen framgår det at det i siste 
instans påhviler kommunestyret å sørge for at det blir mulig for kontrollutvalget å oppfylle 
forskriftens krav på dette punktet, blant annet ved å stille de nødvendige budsjettmidler til 
rådighet for kontrollutvalget.  

Kommunens virksomhet som omfattes av forvaltningsrevisjon er: 
• Kommunen
• Foretak
• Interkommunalt samarbeid som ikke er egne rettssubjekter.

Forvaltningsrevisjon i selskaper (selskapskontroll, kommuneloven § 80, annet ledd): 
• Heleid kommunalt AS (hvor eier er en kommune eller flere kommuner i fellesskap)
• Interkommunale selskaper der kommunen har eierinteresser (Lov om IKS)
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2 Utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon 
Plan for forvaltningsrevisjon skal vedtas av kommunestyret. Dette fremgår av forskrift om 
kontrollutvalg § 10: 
 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 

etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller 

fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i 

planperioden.  

 

Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens 

virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere 

behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. 

 
Bestemmelsen innebærer at det er Kommunestyret som er oppdragsgiver for 
forvaltningsrevisjon ved å vedta ”Plan for forvaltningsrevisjon”. Formålet er å sikre at den 
revisjonen som utføres er i tråd med kommunestyrets ønsker og behov.  
 
Denne planen er utarbeidet for perioden 2013-2015. Kontrollutvalget vil vurdere status og 
eventuelt behov for endringer av prioriterte prosjektområder i løpet av planperioden. En slik 
fleksibilitet sikrer at forhold som dukker opp i perioden, vil kunne bli gjenstand for 
forvaltningsrevisjon uten at kontrollutvalget trenger å få kommunestyrets godkjenning. 
 
Planen er basert på Overordnet analyse. Analysen er utarbeidet av Østre Romerike 
revisjonsdistrikt og behandlet av Kontrollutvalget i Aurskog-Høland. 

3 Overordnet analyse 
Overordnet analyse er primært utarbeidet som et internt arbeidsdokument for kontrollutvalget. 
Analysen har vært et hjelpemiddel for kontrollutvalget for å identifisere behovet for 
forvaltningsrevisjon på ulike sektorer og virksomheter (forskrift om kontrollutvalg § 10): 
 

”Målet er å avdekke indikasjoner på avvik eller svakheter i forvaltningen sett i forhold 

til lover, forskrifter, kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger” 

(merknadene til § 10). 

 
Med utgangspunkt i analysen har kontrollutvalget foretatt en prioritering av områder for 
forvaltningsrevisjon. 

4 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon 
Østre Romerike revisjonsdistrikt er revisor for Aurskog-Høland kommune og vil stå for den 
praktiske utføringen av forvaltningsrevisjonsprosjektene. Prosjektene utføres i tråd med 
kommuneloven § 78, revisjonsforskriften og RSK 001 001 ”Standard for 
forvaltningsrevisjon” som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund. 
 
Kontrollutvalget vedtar på bakgrunn av denne planen mer konkrete bestillinger av prosjekter. 
Kontrollutvalget har dialog med revisjonen i forvaltningsrevisjonsprosessen. Kontrollutvalget 
har en bestillingsdialog med revisjonen i forbindelse med utarbeidelse av prosjektplan. 
Rapportering fra revisjonen til kontrollutvalget foregår underveis i forbindelse med 
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prosjektgjennomføringen og til slutt i forbindelse med behandling av rapporten og 
presentasjon av funn.  
 
Inneværende planperiode vil i praksis gjelde for 2013 – 2015/2016.  Innenfor rammen av 
revisjonens ressurser er det realistisk å kunne gjennomføre 1-2 prosjekter pr år.  Dette vil 
være avhengig av om det er mulig å gjennomføre felles forvaltningsrevisjon for kommunene i 
revisjonsdistriktet (Fet, Sørum, Aurskog-Høland og Nes kommuner).  Et prosjekts omfang vil 
også kunne innvirke på antall prosjekter som kan gjennomføres.  

5 Prioriterte områder i planperioden 
Nedenfor angis prioriterte områder og forslag til mulig vinkling på prosjektene. 
 
Områdene er et resultat av vurderingene i den overordnede analysen. Det er prioritert ti 
områder for forvaltningsrevisjon. Dette er flere prosjekter enn hva det er ressurser til i 
utgangspunktet.  
 
Rekkefølgen er ikke en prioritering av viktighet, men en anbefalt tidsrekkefølge for 
prosjekter. 

5.1 Prioritering av områder 
Forvaltningsrevisjonsprosjekter gjennomføres på følgende områder: 

• Byggesaksbehandling 
• Spesialpedagogisk hjelp barnehage/spesialundervisning grunnskole 
• Tjenester ved nedsatt funksjonsevne 
• Anskaffelser 
• Kommunens styringssystem 
• Enkeltvedtak og oppfølging av planer  
• Revisjon av IKT 
• Samhandlingsreformen 
• Sykefravær 
• Politiattest 

 
Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å fravike planen og å foreta endringer i 
prioriteringen ovenfor. En slik fleksibilitet sikrer at forhold som dukker opp i perioden, vil 
kunne bli gjenstand for forvaltningsrevisjon uten at kontrollutvalget trenger å få 
kommunestyrets godkjenning. Endringer som kontrollutvalget gjør i løpet av planperioden 
rapporteres til kommunestyret i kontrollutvalgets årsmelding. 

5.2 Mulig vinkling på prosjekter 
Ulike tilnærminger i forvaltningsrevisjoner kan være vurderinger knyttet til: 

• Vedtaksoppfølging 
• Effektivitet og måloppnåelse 
• Regeletterlevelse 
• Styringsverktøyenes hensiktsmessighet 
• Administrasjonens saksbehandling 
• Resultat av kommunens tjenesteproduksjon 
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Vinklingen eller tilnærmingen til mulige prosjekter for hvert av de prioriterte områdene i 
denne planen tar utgangspunkt i Overordnet analyse med hovedfokus på intern kontroll og 
brukerperspektiv. 
 
Byggesaksbehandling og saksbehandlingstid 
Kontrollutvalget har drøftet byggesaksbehandlingen i flere møter. Stikkord knyttet til en 
mulig gjennomgang av byggesaksbehandlingen i kommunen er: Saksbehandlingstid, 
notatplikt, dokumentasjon nabovarsling/gjenboervarsling, betalingstidspunkt gebyr, 
opplysning til søker om søkers ansvar og innhold i vedtak. En forvaltningsrevisjon kan enten 
ta for seg saksbehandlingsreglene på et overordnet nivå (prosessuelle) eller innholdet i 
saksbehandlingen (materielle). En kombinasjon av disse to er også mulig. Et prosjekt som tar 
for seg saksbehandlingstid kan avgrenses til byggesak eller undersøke saksbehandlingstid 
generelt i kommunen. 
 
Spesialpedagogisk hjelp barnehage/spesialundervisning grunnskole 
Det er både et nasjonalt mål og et faglig mål for Pedagogisk Psykologisk Tjeneste i 
kommunen å fange opp barn og elever så tidlig som mulig og sette i gang spesialpedagogisk 
opplæring eller spesialundervisning. Aurskog-Høland har en utfordring med hensyn til å 
hjelpe skoler og barnehager med tidlig og riktig innsats, som gjør at antall enkeltvedtak kan 
reduseres. En mulig tilnærming er en vurdering av kommunens arbeid for å nå målet om tidlig 
og riktig innsats. En annen mulig tilnærming er oppfølging av enkeltvedtakene i barnehage og 
skole. I et forvaltningsrevisjonsprosjekt vil det også være naturlig å se på den interne 
samhandlingen mellom PPT, skole og barnehage, og helsestasjonene. 
 
Tjenester ved nedsatt funksjonsevne 
I årsmeldingen til Aurskog-Høland for 2011 vises det til en rekke utfordringer ved ”Tjenester 
ved nedsatt funksjonsevne”. Det vises til utfordringer knyttet til økning i avlastningsbehov og 
brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Stor arbeidsmengde og press på de ansatte. Økning i 
bruk av tvang og makt overfor mennesker med psykisk utviklingshemming. Krevende å 
gjennomføre individuelle tiltak i bolig med heldøgns tilsyn. Vanskelig å ha en forutsigbar 
økonomi til nye ressurskrevende brukere. En gjennomgang av tjenesteområdet vil kunne 
kreve forundersøkelser, men omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistanse, likebehandling og 
avlastning er aktuelle områder for forvaltningsrevisjon. 
 
Anskaffelser 
Anskaffelse vil alltid være forbundet med risiko både med hensyn til oppfølging av 
regelverket, kommunens egne rutiner og risiko for misligheter. En mulig tilnærming er en 
vurdering av intern kontroll på anskaffelsesområdet. Det kan skilles mellom bestilling av 
varer og tjenester og mottak av varer og tjenester. I forbindelse med bestilling av varer og 
tjenester kan en problemstilling være å undersøke om premissene er riktige i forkant av 
inngåelse av rammeavtaler. Andre tilnærminger kan være om anskaffelsene har vært i tråd 
med anskaffelsesregelverket når det gjelder større investeringer i kommunen, om kommunen 
betaler i tråd med avtaler framforhandlet av Interkommunalt innkjøpssamarbeid Nedre 
Romerike (IINR) og om prisbestemmelser etterleves for rammeavtaler. 
 
Styrings- og kontrollsystemet 
Kontrollutvalget har fokusert på intern kontroll i kjølvannet av statlige signaler om økt fokus 
på intern kontroll i kommunene. Aurskog-Høland kommune er i en prosess med styrking av 
internkontrollsystemet. En mulig tilnærming er en revisjon av kontrollsystemet med 
utgangspunkt i Aurskog Hølands valg av rammeverk for internkontroll. 
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Enkeltvedtak og oppfølging av planer 
Det fattes en rekke enkeltvedtak i medhold av særlov. Tildeling av barnehageplass i medhold 
av barnehageloven. Institusjonsplass og hjelp i hjemmet i medhold av helse- og 
omsorgsloven. Sosialhjelp i medhold av sosialtjenesteloven i arbeids- og velferdsordningen. 
En mulig tilnærming er en vurdering av innhold i vedtak og oppfølging av vedtak. 
 
Kommunene har et generelt og grunnleggende ansvar for befolkningens sikkerhet og trygghet. 
Dette utgjør den lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen. Kommunene plikter å ha 
planer ved ulykker og naturkatastrofer. Etterlevelse av disse bestemmelsene som trådte i kraft 
1.1.2010, er også et aktuelt område for forvaltningsrevisjon 
 
Revisjon av IKT/personvern-sikkerhet 
Kommunen har en rekke datasystemer og personvern er et sentralt område. En mulig 
tilnærming er en vurdering av IT-kontroll i forbindelse med utvalgte datasystemer innenfor 
for eksempel barnevern, skole, helse og sosial hvor det er stor andel personopplysninger. 
 
Samhandlingsreformen 
Samhandlingsreformen trådte i kraft fra 1.1.2012. Denne nye og omfattende reformen skal 
innføres gradvis fram til 2016. Det er flere mulige tilnærminger når det gjelder gjennomføring 
av forvaltningsrevisjon i forbindelse med denne reformen. Stikkordsmessig nevnes intern 
kontroll; utskrivingsklare pasienter; forebygging av helseproblemer; avtaler med 
helseforetakene; iverksetting og oppfølging; informasjonsflyt og personvern; mål for 
samhandlingsreformen.  
 
Sykefravær 
Sykefraværet i Aurskog-Høland er relativt lavt med 7,1 % i 2011. Dette sammenlignet både 
med kommunene i revisjonsdistriktet og gjennomsnittlig sykefravær i kommune-Norge. 
Erfaring fra andre kommuner tilsier at omtrent halvparten av sykefraværet er langtidsfravær. 
En mulig tilnærming er en gjennomgang av kommunens oppfølging av langtidssykemeldte i 
et intern kontroll perspektiv. En annen mer generell tilnærming er hvordan kommunen følger 
opp egne rutiner og lovpålagte forhold knyttet til sykefravær. 
 
Håndtering av politiattester 
Det er krav om politiattest innenfor en rekke områder som har med barn og personer med 
utviklingshemming å gjøre. En mulig tilnærming er en gjennomgang av kommunens interne 
kontroll i forbindelse med lovpålagte politiattester. 

6 Oppfølging og rapportering 
Det følger av revisjonsforskriften § 8 at revisor skal rapportere fortløpende til kontrollutvalget 
om resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget har ansvar for å 
rapportere om sitt arbeid til kommunestyret. Forvaltningsrevisjonsrapporter legges 
fortløpende fram for kommunestyret fra kontrollutvalgets side. 
 
Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til gjennomførte 
forvaltningsrevisjoner, følges opp. Dette følger av kontrollutvalgsforskriften § 12. 
Kontrollutvalget har innarbeidet rutiner for videre oppfølging av rapportene.  
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Vedlegg 1 Utdrag av lov og forskrift som omhandler kontrollutvalg og revisjon 
 
Forskrift om kontrollutvalg: 
 
§ 9. Forvaltningsrevisjon  
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir 
gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel.  
Forvaltningsrevisjon kan utføres av andre enn den som er ansvarlig for revisjon av 
kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap eller et kommunalt eller fylkeskommunalt 
foretaks årsregnskap.  
 
§ 10. Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon  
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan 
delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.  
Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens 
virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for 
forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. 
  
§ 11. Rapporter om forvaltningsrevisjon  
Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget 
avgi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke forvaltningsrevisjoner som er 
gjennomført og om resultatene av disse, jf. § 8 i forskrift om revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner.  
 
§ 12. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter  
Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til 
behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.  
Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan 
kommunestyrets eller fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt 
opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt 
opp på en tilfredsstillende måte.  
 
 
Kommuneloven § 78. Revisjon 
 
2. Revisjonsarbeidet skal omfatte regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  
 
Forskrift om revisjon 
 
§ 6. Revisjonsplikt  
Kommunens eller fylkeskommunens virksomhet skal være gjenstand for forvaltningsrevisjon 
i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel. Forvaltningsrevisjon kan utføres av andre enn 
den som er ansvarlig for revisjon av kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap, eller et 
kommunalt eller fylkeskommunalt foretaks årsregnskap.  
Der en interkommunal revisjonsenhet, et revisjonsselskap eller annet foretak/selskap er valgt, 
skal revisjonsenheten eller selskapet utpeke en ansvarlig forvaltningsrevisor for hvert oppdrag 
(oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor).  
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§ 7. Forvaltningsrevisjonens innhold  
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 
forutsetninger. Herunder om  

a)forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets 
vedtak og forutsetninger,  

 
b)forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på 

området,  
 

c)regelverket etterleves,  
 

d)forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,  
 

e)beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige 
utredningskrav,  

 
f)resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets 

forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.  
Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal 
revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal etableres 
revisjonskriterier for det enkelte prosjekt. 
  
§ 8. Rapportering om forvaltningsrevisjon  
Revisor skal fortløpende rapportere til kontrollutvalget om resultatene av gjennomførte 
forvaltningsrevisjoner.  
Administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt 
syn på de forhold som fremgår av rapporten. Administrasjonssjefens eller kommune-
/fylkesrådets kommentarer skal fremgå av rapporten.  
Der et kommunalt/fylkeskommunalt foretak er gjenstand for forvaltningsrevisjon, skal styret 
og daglig leder gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår av 
rapporten.  
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Saksbehandler 
Mona Moengen 

Saksdokumenter 
1. Plan for selskapskontroll 2013 – 2015.

Saksopplysninger 
Kommunestyret behandlet plan for selskapskontroll og fattet følgende vedtak i sitt møte 17.12.12: 

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2013-2015 for Aurskog-Høland
kommune.

2. Kommunestyret gir kontrollutvalget anledning til å gjøre endringer i planen hvis
forutsetningene skulle endre seg.

I planen er det lagt opp til å gjennomføre selskapskontroller av samtlige aksjeselskap og 
interkommunale selskap som kan omfattes av kontroll, ref. vedlegg 2 i planen. Det er imidlertid 
gjort enkelte endringer i forhold til fremdriften. Selskapskontroll av Romerike krisesenter er startet 
opp, og vil bli levert første halvår 2014 (ett år før planlagt). Arbeidet med de øvrige 
selskapskontrollene er forsinket i forhold til planen.  

Det må avklares om det er ressurser til å gjennomføre alle de planlagte kontrollene i perioden selv 
om perioden strekkes til 2016. Det legges opp til en drøfting av prioritering av selskapskontroller i 
møtet.  

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

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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1 Innledning 

1.1 Hjemmel 

Hjemmelen for selskapskontroll følger av kommuneloven § 77 nr 5:  
 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 

 
Ansvaret for å gjennomføre selskapskontroll er lagt til kontrollutvalget, jf. kommuneloven § 77 nr 5. 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 
selskaper m.m. som omfattes av slik kontroll.  
 

1.2 Innholdet i selskapskontrollen 

Forskrift om kontrollutvalg § 13 krever at det utarbeides en Plan for selskapskontroll og at planen 
utarbeides minst en gang i valgperioden. Selskapskontrollens innhold er beskrevet i § 14 og 
rapportering om selskapskontroll er omtalt i § 15 i samme forskrift. Selskapskontroll kan også utvides 
til å omfatte forvaltningsrevisjon i selskaper. Slik kontroll er revisjon, og følger bestemmelsene om 
forvaltningsrevisjon i forskrift om revisjon. Følgende figur viser selskapskontrollens omfang og 
innhold: 
 

Selskapskontroll
Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett)

Forskrift om kontrollutvalg – kap. 6

Eierskapskontroll

Obligatorisk

Utfører:
Sekretariatet,

revisjonen eller andre

Forvaltningsrevisjon

Frivillig

Utfører:
Kvalifisert og

uavhengig revisor

Omfatter kommunalt eierskap i:
IKS’er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter
MEN innsynsretten i § 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut – direkte 

eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner

Selskapskontroll
Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett)

Forskrift om kontrollutvalg – kap. 6

Eierskapskontroll

Obligatorisk

Utfører:
Sekretariatet,

revisjonen eller andre

Forvaltningsrevisjon

Frivillig

Utfører:
Kvalifisert og

uavhengig revisor

Omfatter kommunalt eierskap i:
IKS’er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter
MEN innsynsretten i § 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut – direkte 

eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner  
Figur: Selskapskontroll – overordnet skisse 

 
Selskapskontroll kan deles i to deler, eierskapskontroll (obligatorisk) og forvaltningsrevisjon 
(frivillig). Eierskapskontrollen kan utføres av kontrollutvalgets sekretariat, kommunens revisjon eller 
andre som kontrollutvalget selv måtte bestemme. Forvaltningsrevisjon skal utføres i henhold til 
kapittel 3 i forskrift om revisjon og i henhold til god kommunal revisjonsskikk, og den må utføres av 
en kvalifisert og uavhengig revisor. 
 
Selskapskontrollen omfatter både heleide og deleide selskaper, herunder også selskaper med private 
eiere. På grunn av at innsynsretten etter § 80 er begrenset til heleide, kommunale selskaper, vil det 
imidlertid være forskjeller mht. hvordan selskapskontrollen kan utføres i heleide kontra deleide 
selskaper. 
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Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over innholdet i selskapskontrollen: 
 
 Selskapskontroll, jf kommuneloven § 77 nr. 5 og § 80 

 Koml § 77 nr. 5 Koml § 80, 1. ledd 
Kontrollutvalgsforskriften 
§ 14, 1. ledd 

Koml § 80, 2. ledd 
Kontrollutvalgsforskriften 
§ 14, 2. ledd 

Selskapsform/Type 
kontroll 

Påse at kommunens 
eierinteresser ivaretas 
fra eiers side 

I tillegg til å påse at 
kommunens eierinteresser 
ivaretas, gis innsynsrett inn i 
selskaper for å gjennomføre 
kontroll 

Forvaltningsrevisjon 

Heleid aksjeselskap Ja (jf kontrollutvalgs-
forskriften § 14, 1. ledd) 

Ja Ja 

IKS Ja (jf kontrollutvalgs-
forskriften § 14, 1. ledd) 

Ja Ja 

Aksjeselskap med 
kommunale og private 
eierinteresser 

Ja Nei Nei 

Koml § 27-selskap som 
er egne rettssubjekt  

Ja Ja Ja 

 
 

1.3 Kontroll i andre virksomheter enn de som omfattes av Selskapskontroll, jf. § 80 

I punktet over ble det gitt en redegjørelse for de virksomheter som er omfattet av 
innsynsbestemmelsen i § 80. I tillegg til disse virksomhetene har kommunene innledet andre typer 
samarbeid, for eksempel vertskommunesamarbeid jf. Kommuneloven kapittel 5A, §§ 28-1a-1k, om 
vertskommunesamarbeid og 5B om Samkommune.  Vertskommunesamarbeid kan organiseres som 
administrativt samarbeid, jf koml. § 28-1b eller som vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt 
nemnd, jf koml. § 28-1c.  
 
I tillegg fins  

• aksjeselskaper med innslag av private eierinteresser,  
• uformaliserte samarbeid, som opererer med selvstendige budsjett, selvstendig drift eller har 

ansatte, 
• stiftelser, 
• kommunale eierandeler i veier og annen type fast eiendom.  

 
I revisjonens arbeid med å skaffe seg oversikt over hvilke selskaper som omfattes av 
selskapskontrollen i sine eierkommuner, har vi identifisert interkommunale samarbeid som ikke 
omfattes av kontroll. Dessuten har enkelte av disse vært drevet med en så vidt stor grad av operativ 
selvstendighet og eller en manglende formell organisering at det etter revisjonens syn har vært behov 
for å gjøre nærmere undersøkelser av disse virksomhetene. Dette ble kommunisert eierkommunenes 
kontrollutvalg ved presentasjon av selskapskontrollene i forrige valgperiode. I forlengelsen av dette 
har ØRR i samarbeid med NRD utarbeidet en oversikt over alle samarbeid utover de som er omfattet 
av selskapskontroll, se vedlegg (3). I denne sammenheng foreslås det at kontrollutvalgene gis fullmakt 
til å følge opp nærmere kontroll av disse virksomhetene i planperioden.    
 
Grunnlaget for kontroll av disse virksomhetene vil være forskjellig avhengig av hva slags formell 
organisering de har. De samarbeid som er organisert etter kommuneloven kap. 5A vil for eksempel 
kontrolleres av kommunens revisor ettersom de inngår i vertskommunens regnskap. 
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Et selvstendig og generelt grunnlag for kontroll av kommunens interesser i selskaper og lignende er 
kommunelovens § 77 nr 5.  
Revisjonen vil under enhver omstendighet avklare grunnlaget for gjennomføring av sine 
undersøkelser i det enkelte tilfellet. 

   

1.4 Formålet med selskapskontrollen 

Selskapskontrollen er et middel for å påse at forvaltningen av kommunens eierinteresser fungerer 
tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets vedtak og forutsetninger og i henhold til aktuelle lover 
og regler.  
 
Formålet med eierskapskontrollen er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, 
utøver myndigheten slik det er fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven samt ivaretar kommunens 
interesser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Eierskapskontrollen 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 derfor utenfor denne kontrollen. 
 
Ved behov kan det også gjennomføres forvaltningsrevisjon av selskaper. I et selskap med statlige eller 
private eierinteresser må imidlertid dette – hvis ikke annet er avtalt mellom eierne, skje med 
utgangspunkt i åpne kilder fordi innsynsretten etter § 80 ikke gjelder. Formålet med 
forvaltningsrevisjonen vil være å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. En slik revisjon vil 
dermed ha fokus på selve aktiviteten og resultater i selskapet. 

2 Gjennomføring og rapportering m.m. 

2.1 Gjennomføring 

Kontrollutvalget vurderer årlig omfanget av selskapskontroller og hvilke kontroller som skal 
gjennomføres med utgangspunkt i plan for selskapskontroll. Utvalget kan, i den grad det finner det 
nødvendig, be om at aktuelle selskaper oversender relevante dokumenter. Kontrollutvalget kan gjøre 
endringer i planen, hvis forutsetningene skulle endre seg.  
 
Selskapskontrollen kan gjennomføres av ØRR1, ROKUS IKS (eierskapskontroll) eller den/de som 
kontrollutvalget måtte bestemme. Det tas stilling til dette i forbindelse med bestilling av den enkelte 
kontroll. Når det gjelder selskapskontroll kan slik kontroll gjennomføres av sekretariatet, såfremt 
selskapskontrollen ikke også omfatter forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon anses som revisjon. 
 
Kontrollene gjennomføres med utgangspunkt i metodikk utarbeidet for dette formålet.  
 
Kontroller i selskaper som har flere eierkommuner bør i størst mulig grad koordineres.  
  

2.2 Innhenting av opplysninger 

Kontrollutvalget eller den som utøver selskapskontroll eller forvaltningsrevisjon i selskaper på vegne 
av kontrollutvalget, kan kreve enhver opplysning fra det enkelte selskap som de finner påkrevd for 
gjennomføring av kontrollen med hjemmel i kommuneloven § 80. 

                                                 
1 ØRR eller den nye revisjonsenheten 
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Opplysninger innhentes normalt gjennom den revisjonsenheten som gjennomfører kontroll på vegne 
av kontrollutvalget. Metodikk for gjennomføring av selskapskontroll innebærer at ansvaret for å avgi 
korrekt informasjon er overlatt til selskapet. 
 

2.3 Rapportering 

Rapport etter gjennomført selskapskontroll sendes fra utøver til kontrollutvalget. Etter 
kontrollutvalgets behandling sendes rapporten kommunestyret.  
 
Kontrollutvalget rapporterer om gjennomførte selskapskontroller og resultatet av disse i sin årsrapport 
som legges fram for kommunestyret. Hvis kontrollutvalget har gjort endringer i plan for 
selskapskontroll, jf. punktet om ”Gjennomføring”, som nevnt ovenfor, bør dette framgå av 
årsrapporten. 
 
Selskapet og den som utøver eierfunksjonen har uttalerett til innholdet i rapporten, og eventuelle 
kommentarer skal fremgå av rapporten.  
 

2.4 Møterett i selskapsorganer 

Kontrollutvalget og kommunens revisor skal varsles om og har rett til å være til stede på det enkelte 
selskaps generalforsamling, representantskap og tilsvarende organ.2 
 
Kontrollutvalget avgjør selv om det skal være representert på generalforsamling eller representantskap 
når årsregnskap og årsberetning behandles i selskaper hvor det er vedtatt å gjennomføre 
selskapskontroll med hjemmel i kl. § 80. 
 

                                                 
2 Kommuneloven § 80, 3. ledd 
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3 Prioriteringer i denne planperioden 

3.1 Oversikt over selskaper hvor kommunen har eierinteresser 

I vedlegg 2 fremgår det en oversikt over de selskap kommunen har eierinteresser i og som kan være 
gjenstand for selskapskontroll, jf § 80. 

3.2 Gjennomført selskapskontroll 2008-2012 

Slik det fremgår over har ØRR prioritert arbeidet med styrkingen av selskapskontroll av 
eierkommunenes selskap som er omfattet slik kontroll siden 2006. I denne sammenheng er det 
gjennomført kontroll av samtlige kjente aksjeselskap og interkommunale i de to siste valgperioder. 

Ses de gjennomførte kontroller i sammenheng over disse periodene, kan det konstateres en betydelig 
styrking av eierstyringen fra kommunens side. Dette gjelder ikke minst at kommunen har vedtatt 
eiermelding og gjennomfører årlige eiermøter. 

Gjennomføringen av selskapskontroller over tid har også bidratt til å tydeliggjøre hvilke deler av de 
respektive virksomheter som kan vies særlig oppmerksomhet i senere kontroller.  

3.3 Gjennomføring av selskapskontroll i perioden 2013-2015 

Med utgangspunkt i denne planen for selskapskontroll vedtar kontrollutvalget hvilke 
selskapskontroller som skal gjennomføres i perioden. Perioden vil i praksis kunne strekke seg inn i 
2016. 

Det foreslås at det gjennomføres selskapskontroller av samtlige aksjeselskap og interkommunale 
selskap som kan omfattes av kontroll, jf § 80, se vedlegg 2, på de tidspunkt som der fremgår. Videre 
foreslås det at kontrollutvalget gis fullmakt til å endre tidspunkt for gjennomføring dersom det skulle 
være hensiktmessig. 
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VEDLEGG 1:  

SENTRALE BESTEMMELSER KNYTTET TIL SELSKAPSKONTROLL  
 
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25. september 1992. 
 

Kommuneloven § 77 nr 5:  
5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 

 
Kommuneloven § 80:  
 I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr 6 og i aksjeselskaper der en 

kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner 

eier alle aksjer, og i heleide datterselskaper til slike selskaper, har kommune eller 

fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd 

for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret og den valgte revisor for 

selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget og kommunens revisor 

selv foreta undersøkelser i selskapet. 

 

 Kommunestyret eller fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors 

kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskapet og 

herunder fastsette hvilke dokumenter mv. som skal sendes kommunens eller fylkeskommunens 

kontrollutvalg og revisor. 

 

 Kontrollutvalget og kommunens eller fylkeskommunens revisor skal varsles og har rett 

til å være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og 

tilsvarende organ. 

 
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15. juni 2004. 
 

Kap. 6. Selskapskontroll 

 

§ 13. Selskapskontroll  

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.  

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 

etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 

selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere 

til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.  

Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre 

selskapskontroll.  

 

§ 14. Selskapskontrollens innhold  

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av 

eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den 

som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar 

med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll).  
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Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i 

kommuner og fylkeskommuner kap. 3.  

 

§ 15. Rapportering om selskapskontrollen  

Kontrollutvalget fastsetter selv hvordan utført selskapskontroll skal rapporteres til 

utvalget, herunder hvilket innhold slik rapport skal ha. Et selskap som er omfattet av 

selskapskontrollen, og den som utøver kommunens eierfunksjon, skal alltid gis anledning til å 

gi uttrykk for sitt syn på de forhold som omtales i rapporten. Eventuelle kommentarer skal 

fremgå av rapporten.  

Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av selskapskontroll skal kontrollutvalget 

avgi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke kontroller som er gjennomført samt 

om resultatene av disse.  
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VEDLEGG 2: 

SELSKAPSKONTROLL ETTER KL § 80, INTERKOMMUNALE SELSKAPER 
OG HELEIDE KOMMUNALE AKSJESELSKAPER 

Selskap Eierform Eiere Status 
AS Aurskog-Høland 
Utbyggingsselskap 

AS Aurskog-Høland 100 % Gjennomføre eierskapskontroll 2. 
halvår 2013 

Neverstua AS AS Aurskog-Høland 100 % Gjennomføre eierskapskontroll 1. 
halvår 2015 

ASVO Bjørkelangen AS AS Aurskog-Høland 80 % 
Rømskog 20 % 

Gjennomføre eierskapskontroll 1. 
halvår 2014 

Norasonde AS AS Akershus Fylkeskommune 
Tannhelsetjenesten 25.16 % 
Skedsmo Kommune 20.20 % 
Lørenskog Kommune 14.37 % 
Nittedal Kommune 10.70 % 
Rælingen Kommune 9.00 % 
Sørum Kommune 7.41%  
Fet Kommune 5.93 %  
Aurskog-Høland Kommune5.00% 
Andre 2.23% (NB: privat aksje) 

Gjennomføres eierskapskontroll 
2012 

Romerikes 
Kontrollutvalgssekretariat IKS 

IKS Aurskog-Høland Andel: 5,9 %  

Eidsvoll Andel: 8,5 %  

Fet Andel: 4,2 %  

Gjerdrum Andel: 2,4 %  

Hurdal Andel: 1,0 %  

Lørenskog Andel: 13,3 % 

Nannestad Andel: 4,5 %  

Nes Andel: 7,6 %  

Nittedal Andel: 8,4 %  

Rælingen Andel: 6,4 %  

Skedsmo Andel: 19,5 % 

Sørum Andel: 6,3 %  

Ullensaker Andel: 12,0 %  

Gjennomføre eierskapskontroll 1. 
halvår 2015 

Romerike Krisesenter IKS IKS Aurskog-Høland Andel: 5,7 %  

Sørum Andel: 6,2 %  

Fet Andel: 4,1 %  

Rælingen Andel: 6,2 %  

Enebakk Andel: 2,0 %  

Eidsvoll Andel: 8,3 %  

Nannestad Andel: 4,4 %  

Hurdal Andel: 1,1 %  

Lørenskog Andel: 13,1 % 

Skedsmo Andel: 19,1 % 

Nitedal Andel: 8,4 %  

Gjerdrum Andel: 2,3 %  

Ullensaker Andel: 11,6 % 

Nes Andel: 7,5 %   

Gjennomføre eierskapskontroll 1. 
halvår 2015 



ØSTRE ROMERIKE REVISJONSDISTRIKT 
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VEDLEGG 3:  

KOMMUNENS INTERESSER I ULIKE SAMARBEID M.M. 
Interkommunale selskaper (IKS) og kommunalt heleide AS: se vedlegg 2.   

Adm.vertskommune-
samarbeid, Kl § 28-1b 

IINR (Interkommunal 
innkjøpsordning Nedre 
Romerike) 

Et forpliktende 
samarbeid fra 1997, 
består nå av Sørum, 
Fet, Enebakk, 
Rælingen, Nittedal og 
Aurskog-Høland. 

Sørum er 
vertskommune 

Adm.vertskommune- 
Samarbeid, Kl § 28-1b 

Øyeren IKT Enebakk, Fet og 
Rælingen 

Rælingen er 
vertskommune 

Adm.vertskommune- 
Samarbeid, Kl § 28-1b 

Skatteoppkreverfunksjon Rælingen, Fet 
Skedsmo, Sørum 

Skedsmo er 
vertskommune 

Samarbeid, Kl § 27 Østre Romerike 
revisjonsdistrikt 

Aurskog-Høland, Fet, 
Nes, Sørum 

Sørum er 
vertskommune 

Samarbeid, Kl § 27 Skåningsrud skole Aurskog-Høland, Nes 
og Sørum 

Sørum er 
vertskommune 

Andre 
Samarbeidsformer 

Opplæringsringen i 
offentlig sektor på 
Romerike 

Aurskog-Høland, Nes, 
Fet, Skedsmo, 
Gjerdrum, Hurdal, 
Enebakk, Akershus 
fylkeskommune og 
enkelte private 
bedrifter 

SNR  
Samarbeidsrådet 
På Nedre Romerike. 

Aurskog Høland, Fet, 
Lørenskog, Nittedal, 
Rælingen, Skedsmo, 
Sørum og Akershus 
Fylkeskommune 

Skedsmo er verts- 
kommune 

Kunnskapsbyen Lillestrøm Aurskog-Høland, Fet, 
Skedsmo, Sørum, 

Barnevernsvakten Lørenskog, Nittedal, 
Fet, Rælingen, Sørum, 
Gjerdrum, Aurskog-
Høland, Ullensaker, 
Nannestad, Hurdal, 
Nes og Eidsvoll. 

Lørenskog er 
ansvarlig for drift og 
personal 

Romerike HMS Senter BA Fet, Aurskog-Høland, 
Sørum og private 
bedrifter 

Selskaper med private 
eierinteresser 

Berger Eiendom AS Aurskog-Høland eier 
9,5 % 

Haldenvassdragets 
kanalselskap AS 

Aurskog-Høland eier 
ca 8 % 

Bjørkelangen stasjon Aurskog-Høland eier 
41 % 

Det vises også til kommunens eiermelding, vedtatt av Aurskog-Høland kommunestyre 3.5.2010. 

Kommuneloven er her forkortet Kl.



ØSTRE ROMERIKE REVISJONSDISTRIKT 
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VEDLEGG 4 

 

METODE FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL 
 
Aktuelle selskaper tilskrives og informeres om gjennomføring av selskapskontroll og om innhenting 
av dokumenter. 
 
For selskaper som velges ut for selskapskontroll, benyttes følgende opplegg: 

- Det avtales møte med daglig leder. Samtale med utgangspunkt i spørsmålsliste 
- Representantskapet/generalforsamlingen og styret tilskrives og bes besvare 

spørsmålslister innen gitt frist 
- Selskapets revisor tilskrives 

 
Innhentet informasjon, samt informasjon fra åpne kilder, innarbeides i skjema utarbeidet for formålet. 
Hovedpunktene er: 

- Selskapsforhold 
- Avtalemessige forhold 
- Forpliktelser vis a vis offentlige instanser 
- Juridiske forhold 
- Organisasjon 
- Miljø 
- Framtidsutsikter 

 
Utkast til rapport utarbeides og oversendes selskapet v/daglig leder, styret, 
representantskap/generalforsamling og selskapets revisor til uttalelse.  
 
Mottatte uttalelser innarbeides eventuelt i rapporten og svar vedlegges. Rapport oversendes 
kontrollutvalget som rapporterer til kommunestyret. 

 
 

 



KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 
5/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 22.1.14 

Saksbehandler 
• Mona Moengen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2013 for kontrollutvalget i Aurskog-Høland, med jnr. 87/13- 92/13.
2. Postjournal 2014 for kontrollutvalget i Aurskog-Høland, med jnr. 1/14- 3/14.
3. Årshjul 2014.
4. Utskrift av kommunestyresak 72/13, Forvaltningsrevisjon om byggesak.
5. Rettet Årsplan 2014.

Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak 2013. Se vedlegg i Årsrapport 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 

7 



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

87 05.01.2013 05.01.2013 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, 
rådmann, Østre romerike 
revisjonsdistrikt, Protokoll 411.5.4

88 05.01.2013 05.01.2013 x Aurskog-Høland kommune
Særutskrifter sak 51/13 Kontrollutvalgets 
årsplan 2014 411.5.5

89 05.01.2013 05.01.2013 x Aurskog-Høland kommune
Anmodning om utbetaling av 
møtegodtgjørelse 2. halvår. 411.2.2

90 05.01.2013 05.01.2013 x Aurskog-Høland kommune Vedtatt budsjett for Romerike Revisjon 2014 411.5.2
91 20.12.2013 20.12.2013 x Rådmannen Innkalling til møte 22.1.14 411.5.3
92 20.12.2013 20.12.2013 x Rådmannen Spørsmål ang. Digerneset 411.2.2 e-post

Referert i møtet 22.01.2014

Postliste 2013 for kontrollutvalget i Aurskog-Høland

 5/14



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

1 09.01.2014 09.01.2014 x Aurskog-Høland kommune
Utskrift av KS-sak 72/13 Forvaltningsrevisjon 
byggesak 411.5.1/9.4

2 10.01.2014 10.01.2014 x Rådmannen Svar på pørsmål ang. Digerneset 411.2.2

3 15.01.2014 15.01.2014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, 
rådmann, Østre romerike 
revisjonsdistrikt, Innkalling 411.5.1

Referert i møtet 22.01.2014

Postliste 2013 for kontrollutvalget i Aurskog-Høland

Vedlegg 2 sak 5/14



KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 

Oppdatert 10.1.14 
Årshjul for kontrollutvalget i Aurskog-Høland 2014 

Møte Saker 
Følgende 
rapportering sendes 
fortløpende (til 
sekretariatet) 

• Samme økonomiske rapportering som formannskapet får.
• Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging.

I hvert møte eller 
når  
kontrollutvalget 
bestemmer det 

• Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert
under hvert enkelt møte).

• Sekretariatsleders oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak
og oppfølgingen av disse.

• Oppfølging av revisjonens merknader.
22.januar 2014 • Rådmannen orienterer om internkontroll melding 2013.

• Kontrollutvalgets årsmelding 2013.
• Vurdering av prioriteringer i Plan for forvaltningsrevisjon 2013 –

2015. 
• Vurdering av prioriteringer og fremdriftsplan i Plan for

selskapskontroll 2013 – 2015.
• Referater, orienteringer og diskusjoner.
• Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt.
• Eventuelt

26. februar 2014 • Leveranse selskapskontroll Norasonde og krisesenteret.
• Kontrollutvalget ønsker å undersøke om vedtakene fra

kommunestyret er mulig følge opp i ettertid, og har bedt revisjonen
foreta en slik undersøkelse i tilknytning til en konkret sak
«busstomta – Bjørkelangen 73/8».

• Tilsynsrapporter og oppfølging av stedlig tilsyn i barnehager vår
2014. 

• Referater, orienteringer og diskusjoner.
• Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt
• Eventuelt

23. april 2014 • Årsregnskap 2013. Rådmannen ved økonomisjefen innkalles til å
redegjøre for årsregnskap og årsrapport. Revisjonen redegjør for
revisjonsberetningen. Kontrollutvalget skal på bakgrunn av
revisjonsberetningen, avgi uttalelse om årsregnskapet. Denne skal
avgis til kommunestyret, med kopi til formannskapet før
formannskapet behandler regnskapet.

• Leveranse selskapskontroll Aurskog-Høland utbyggingsselskap.
• Referater, orienteringer og diskusjoner

1 
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KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 

Møte Saker 
• Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt

21. mai 2014 • Forvaltningsrevisjon politiattester.
• Revisjonen legger frem en plan for et nytt

forvaltningsrevisjonsprosjekt på kriterier for tildeling av
sykehjemsplass.

• Oppsummeringsbrev regnskap 2013.
• Referater, orienteringer og diskusjoner
• Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt
• Revisjon av reglement for kontrollutvalget.

3. september 2014 • Kommunens svar på oppsummeringsbrev regnskap 2013.
• Oppfølging av forvaltningsrevisjon om byggesak, ref KU-sak

46/13 og KS-sak 72/13.
• Avtale mellom kontrollutvalget og Romerike Revisjon.
• Orientering om revisjonens plan for årsregnskap 2014.
• Regnskap for kontroll og tilsynsvirksomhet 1. halvår 2014.
• Referater, orienteringer og diskusjoner.
• Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt.

8. oktober 2014 • Besøk ASVO Bjørkelangen.
• Leveranse selskapskontroll Utbyggingsselskapet.
• Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Aurskog-Høland.
• Referater, orienteringer og diskusjoner
• Rapportering fra revisjonen.

5. november 2014 • Referater, orienteringer og diskusjoner.
• Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt.

3. desember 2014 • Rapport fra rådmannen på oppfølging av forvaltningsrevisjon om
byggesak (KU-sak 46/13). 

• Referater, orienteringer og diskusjoner.
• Årsplan for 2014.
• Kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon og

forvaltningsrevisjon.
• Uavhengighetserklæring

2015 • Årsrapport 2014.

2 
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    KONTROLLUTVALGET I AURSKOG HØLAND KOMMUNE 

 
 

1 Innledning 
Kommunene er samfunnets viktigste velferdsprodusenter og forvalter betydelige ressurser på vegne av 
innbyggerne. Omfanget av og bredden i den kommunale tjenesteproduksjonen medfører behov for utstrakt 
styring og kontroll. Egenkontrollen er et viktig element i det lokale folkestyret, og skal bidra til å styrke 
allmenhetens tillit til forvaltningen i tillegg til å bidra til at kommunen når de mål som er satt.  
 
Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for å føre løpende kontroll og tilsyn med forvaltningen på 
kommunestyrets vegne.1 I samspillet mellom kommunestyret og kontrollutvalget er god dialog og 
informasjonsutveksling sentralt.  For at utvalget skal være i stand til å fylle sin funksjon, er det avhengig av 
bistand og tjenester fra sekretariat og revisor. Det er viktig å legge til rette for god og åpen dialog som skaper 
en gjensidig forståelse og klar ansvars- og oppgavefordeling mellom kontrollutvalget, sekretariatet og 
revisjonen. 
 
Kontrollutvalgets oppgaver er omfattende, og knytter seg både til tilsyn med den kommunale forvaltningen 
og til tilsyn med revisjonens arbeid og kommunale foretak. Dette innebærer å iverksette forvaltningsrevisjon, 
selskapskontroll og andre undersøkelser i kommunen, samt påse at kommunens regnskap blir betryggende 
revidert.  Kontrollutvalget har ikke myndighet til å fatte vedtak som binder forvaltningen, og kan heller ikke 
overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av folkevalgte organer. 2 
 
Kontrollutvalgets generelle oppgaver er omtalt i vedlegg 1.  
 
2 Kontrollutvalget i Aurskog Høland 
Kontrollutvalget i Aurskog-Høland består av 5 medlemmer. Følgende medlemmer og varamedlemmer er 
valgt for perioden 2011-2015: 
 
Medlemmer Varamedlemmer 
John Arne Dalby, leder 
Anne Lise Torvund 

H/SP/KrF Svein Cato Stockman 
Kristin Tønsberg Waaler 

H/SP/KrF 

Liv Eva Di Micco, nestleder til 
september 2012 
Jan Rune Fjeld, nestleder fra 5.11.2012 
Roy Tuhus 
Torill Ovlien, fra 5.11.2012 

Ap/FrP/SV Rikard Pettersen 
Unni Nadden 
Per Andresen 
 

Ap/Frp/SV 
 

 
 
Kontrollutvalgets reglement ligger som vedlegg 2 til årsplanen.   
 
3 Møteplan 
Kontrollutvalgets møter skal holdes for åpne dører, dersom ikke utvalget selv har bestemt noe annet. 
 
Kontrollutvalget har vedtatt følgende møteplan for 2014: 

• Onsdag 22. januar 
• Onsdag 26. februar 
• Onsdag 23. april  
• Onsdag 21. mai  
• Onsdag 3. september 
• Onsdag 8. oktober 

1 Kommuneloven §77 
2 Kontrollutvalgsforskriften 
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• Onsdag 5. november 
• Onsdag 3. desember 

 
4 Kontrollutvalgets hovedfokus i 2014 
4.1 Tilsyn med forvaltningen 
Det generelle tilsynet med forvaltningen gjennomføres med følgende tiltak: 

• Samtaler med ordføreren og rådmannen. 
• Kontrollutvalget inviterer leder for utvalgte enheter ved rådmannen til å redegjøre for 

enheten, hva de legger vekt på og hvilke utfordringer de ser fremover (risiko og 
vesentlighet).  

• Kontrollutvalget har besluttet å besøke ASVO Bjørkelangen.  
 
Rapportering til kontrollutvalget: 

• Samme økonomiske rapportering som formannskapet får.  
• Kopier av rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging. 
• Oversikt over skatteinngangen. 

 
I den grad følgende temaer/områder ikke blir undersøkt gjennom bestilling av forvaltningsrevisjon, 
vil vi be om tilbakemeldinger fra administrasjonen på følgende områder: 
 

• Rådmannens interne kontroll. 
• Oppfølging av kommunestyresaker.  
• Delegasjonsreglement og praktisering av delegasjoner. 
• Andre områder som kontrollutvalget vil ha fokus på. 

 
4.2 Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 
Ved behandlingen av kommuneregnskapet for 2013 vil kontrollutvalget avgi en uttalelse som stiles 
til kommunestyret. Det er innført et krav om rapportering av «tiltak som er iverksatt og tiltak som 
planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten» 3  i 
årsberetningen. Dette er noe kontrollutvalget vil være opptatt av i forbindelse med behandlingen av 
uttalelsen til årsregnskapet. Formannskapet får kopi av uttalelsen, slik at denne er med når 
formannskapet gir sin innstilling til kommunestyret. 
 
Alle revisjonsmerknader som revisjonen ønsker at kontrollutvalget skal følge opp, behandles 
fortløpende. 
 
4.3 Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller 
fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere 
behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. 
  
Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon ble behandlet i kontrollutvalget 24.10.12. Planen 
ble behandlet i kommunestyret 17.12.12, sak 98/12. Kontrollutvalget har bestilt et prosjekt om 
politiattester som skal leveres i 2014. Videre vil kontrollutvalget vurdere en forvaltningsrevisjon på 
rutiner for tildeling av institusjonsplass.   

3 Kommuneloven § 48 nr. 5 
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Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon i tråd med denne planen og godkjenner prosjektplan 
for det enkelte prosjekt (problemstilling, avgrensing og tilnærming). Kontrollutvalget behandler 
prosjektrapportene og rapporterer til kommunestyret og følger deretter opp rapportene i tråd med 
kommunestyrets vedtak. I 2014 vil kontrollutvalget følge opp forvaltningsrevisjon på byggesak 
(innen 1.9.14). 
 
4.4 Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 
selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller 
fylkeskommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere 
behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene.  
 
Plan for selskapskontroll er behandlet i kontrollutvalget 20.11.12, og vedtatt i kommunestyret 
17.12.12, sak 83/12. Utdrag av planen ligger som vedlegg 3 til årsplanen. I tråd med denne planen 
ble det bestilt selskapskontroll i AS Aurskog-Høland Utbyggingsselskap i 2013. Rapporten kommer 
til behandling i 2014. Selskapskontroll av Krisesenteret og Norasonde vil også bli levert i 2014. 

 
I 2014 er det planlagt å bestille selskapskontroll av ASVO Bjørkelangen AS. 
 
Kontrollutvalget behandler prosjektrapportene og rapporterer til kommunestyret. Alle gjennomførte 
selskapskontroller følges opp. 
 
4.5 Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
Sekretariatet legger fram forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2014 i første møte 
etter sommerferien. I forslaget ligger rammen for kontrollutvalgets virksomhet, revisjonens 
virksomhet og sekretariatets virksomhet. Forslaget sendes deretter kommunen. Kontrollutvalgets 
forslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret. Kontrollutvalget følger opp at dette skjer (jf. 
reglement for kontrollutvalget § 4). 
 
4.6 Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
Følgende tiltak er planlagt: 

• Revisjonen rapporterer om sin virksomhet vanligvis i hvert kontrollutvalgsmøte.  
• Oppdragsansvarlig revisor legger fram sin uavhengighetserklæring i siste møte i 2014.  
• Oppsummeringsbrev for Aurskog Høland for revisjonsåret 2013 legges frem innen utgangen 

av mai.  
• Revisjonen orienterer om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2014 i oktobermøtet. 

Revisjonens plan for Aurskog-Høland kommune er til enhver tid tilgjengelig for 
kontrollutvalget. 

• Vurdering av kontrollutvalgets påseansvar (tilsynsansvar) for regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere.4 gjennomføres i siste møtet i 2014. 

• Kontrollutvalget og revisjonen utarbeider en skriftlig avtale om regnskaps- og 
forvaltningsrevisjon for 2014. 

 

4 http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_-_KUs_paseansvar_regnrev.pdf  og  
http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_-_KUs_paseansvar_forv_rev.pdf  
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4.7 Kontrollutvalgets rapportering 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 behandles i det første møtet i 2014, og oversendes deretter 
kommunestyret til orientering. Kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret av resultater av 
gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (rådmannens oppfølging av eventuelle 
anbefalinger), skal gå fram av kontrollutvalgets årsrapport. Eventuelle omprioriteringer av prosjekter 
skal også framgå av årsrapporten. 
 
Rapporter etter gjennomført forvaltningsrevisjon, selskapskontroll, eventuelle andre bestillinger og 
eventuell oppfølging av nummererte brev sendes fortløpende til kommunestyret. 
 
Kontrollutvalgets årsplan for 2015 behandles i siste møte i 2014 og sendes deretter kommunestyret 
til orientering. 
 
4.8 Øvrige oppgaver og aktiviteter i  

• Kontrollutvalgets oppgaver er mange og store, og utvalget ser behov for en jevnlig oppdatering av 
sine kunnskaper. Dette er vist gjennom kontrollutvalgets forslag til budsjett som inneholder en post 
til kursvirksomhet.  
o Kontrollutvalget ønsker å sende flest mulig av sine medlemmer på NKRFs 

kontrollutvalgskonferanse 5. - 6. februar 2014. 
o Det er også ønskelig og nødvendig å utvikle en møteplass for kontrollutvalgslederne på 

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

årsrapport og andre saker som berører kontrollutvalget blir behandlet.  
• Kontrollutvalget og sekretariatet vil arbeide med å informere om kontroll og tilsyn, bl.a. ved å 

utvikle en hjemmeside for sekretariatet og oppdatere opplysningene om kontrollutvalgets virksomhet 
på kommunens hjemmeside www.rokus.no . 

 
 
 
 

Aurskog Høland, 4.12.2013 
John Arne Dalby  (sign.) 
leder av kontrollutvalget 
 

Mona Moengen 
sekretariatsleder  
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VEDLEGG 1 – FAGLIG OVERSIKT 
 
Kontrollutvalgets oppgaver 
Tilsyn med forvaltningen 
Kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen kan bl.a. utøves gjennom: 

• revisjonens arbeid, 
• overordnet analyse (se pkt. 4.3), 
• tilsendte saksdokumenter og protokoller fra kommunestyret og andre politiske utvalg, 
• samtalen med ordføreren og rådmannen, herunder rådmannens rapportering om 

• rutiner for intern kontroll,  
• økonomireglement, 
• etiske retningslinjer, 
• finansreglement, 

• rådmannens rapportering av oppfølging av vedtak, 
• innkalling av enhets- eller virksomhetsledere til utvalgets møter, hvor det redegjøres og svares på spørsmål om 

forvaltning og drift av vedkommende enhet/virksomhet/tjeneste, 
• besøk i kommunens forskjellige virksomheter, enheter, 
• utvalgets egne observasjoner, 
• rapporter fra andre tilsynsorganer, 
• saker hvor kommunen har vært omtalt i media.  

 
 
Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon. 
Regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget har en plikt til å påse at regnskapsrevisjonen skjer på en betryggende måte. Dette tilsynet er omhandlet i 
årsplanens pkt. 4.5. 
 
Uttalelse til regnskapet 
I henhold til forskriften § 7, skal kontrollutvalget på bakgrunn av revisjonsberetningen, avgi uttalelse om årsregnskapet. 
Denne skal avgis til kommunestyret, med kopi til formannskapet før dette behandler regnskapet.  
 
Oppfølging av merknader 
Kontrollutvalget har et ansvar i forhold til oppfølging av revisjonens merknader. Dette er merknader som er gitt i 
nummererte brev, jf. forskrift om revisjon § 4, 2. ledd. 
 
Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon. 
Kontrollutvalget skal på grunnlag av revisjonens rapporter og annen informasjon føre tilsyn med at forvaltningen er i 
samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. Kontrollutvalget skal videre i samarbeid med revisjonen foreta en 
systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og 
oppnådde resultater. 
 
Det skal lages en plan for forvaltningsrevisjon, basert på en overordnet analyse. Kontrollutvalget skal legge denne planen 
fram for kommunestyret.  
 
Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll. 
Selskapskontroll er hjemlet i koml. § 77 nr. 5 og i § 80. Ifølge koml. § 77 nr. 5, skal kontrollutvalget ”påse at det føres 
kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.” Koml. § 80 hjemler utvidet tilsyn i heleide 
kommunale aksjeselskaper og interkommunale selskaper.  
 
Selskapskontroll er videre omtalt i kontrollutvalgsforskriften kapittel 6. Selskapskontroll består av eierskapskontroll, som 
er obligatorisk, og forvaltningsrevisjon, som er en "kan-oppgave".  Det skal lages en plan for selskapskontroll som legges 
fram for kommunestyret.  
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Tilsyn med revisjonen 
Kontrollutvalget skal holde seg løpende underrettet om revisjonens virksomhet og føre tilsyn med at revisjonsarbeidet er 
a jour og foregår i samsvar med gjeldende forskrift og andre bestemmelser. 
 
Kontrollutvalgets tilsyn med revisjonen kan utøves på følgende måte: 

• Gjennom behandling av revisjonens planverk. 
• Gjennom forvaltningsrevisjonsprosjekter som forelegges til behandling eller til orientering. 
• Gjennom behandling av rapporter vedrørende misligheter/uregelmessigheter. 
• Gjennom rapporter vedrørende regnskapsrevisjon eller vurderinger av den interne kontrollen. 
• Gjennom revisjonens orienteringer som blir gitt til kontrollutvalget. 
• Ved løpende spørsmålsstilling fra kontrollutvalget. 

 
Budsjettbehandlingen 
Etter kontrollutvalgsforskriften § 18 skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen. Dette forslaget bør foreligge tidsnok til at kommunen kan få innarbeidet dette i sine budsjetter.  
 
Kontrollutvalgets rapportering 
Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte 
eventuelle tiltak. Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret. Det er gitt egne bestemmelser om rapportering 
av resultatet av gjennomført forvaltningsrevisjon (KU-forskriften § 11) og selskapskontroll (KU-forskriften § 15). Slik 
rapportering skal være basert på den vedtatte planen (jf. pkt. 4.3 og 4.4).  
 
Forvaltningsrevisjonsrapporter vil bli oversendt kommunestyret til orientering eller med innstilling etter at utvalget har 
foretatt en vurdering i den enkelte saken. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet (se pkt. 4.2) er kontrollutvalgets 
rapportering i forbindelse med regnskapsrevisjon. 
 
Kontrollutvalget avgir årlig årsplan og årsrapport til kommunestyret.   
 
 
Kontrollutvalget og revisor  
Dette punktet inneholder øvrige forhold til revisor som ikke er knyttet mot noen av punktene ovenfor.  
 
• Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (ev. regnskapsrevisjon) etter 

bestiller/utførermodellen. 
• Kontrollutvalget kan avtale innsynsrett i revisjonens arbeidspapirer i den grad det er nødvendig for kontrollutvalgets 

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

• Kontrollutvalget har innsyn i revisjonens saksdokumenter iht. offentlighetslovens bestemmelser, så langt det er 
nødvendig for kontrollutvalgets arbeid. Jf. også forskrift om revisjon § 20. 

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

Kontrollutvalget og sekretariat 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg § 20, skal kontrollutvalget ha et eget sekretariat til å bistå seg i sitt arbeid. Det er 
kommunestyret som skal ”sørge for sekretærbistand som til enhver tid tilfredsstiller kontrollutvalgets behov”. 
 
Kommentarene til § 20 annet ledd om sekretærtjenester, annet ledd sier: ”Et kompetent sekretariat er en viktig 
forutsetning for at kontrollutvalget skal fungere godt og utøve sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. Sekretariatet 
for kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg må ha tilgang på en bredt sammensatt kompetanse.”  
 
Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (Rokus IKS) er et interkommunalt selskap som ivaretar sekretariatsfunksjonen 
for kontrollutvalgene i Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, 
Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker kommuner. Sekretariatet vil fra 1.1.2013 ha 3 ansatte (3 årsverk). 
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VEDLEGG 2 – Reglement for kontrollutvalget i Aurskog Høland kommune 
 

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I  
AURSKOG HØLAND KOMMUNE 

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

Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i 
kommunen. Utvalget påser at revisjonen fungerer på betryggende måte, jfr. kommunelovens § 77 nr. 
1.og nr.  4 samt forskriftens § 4. 

 
§ 2 Valg – sammensetning 

Det vises til kommunelovens § 77 nr. 1 og 2, samt forskriftens § 2 om valgbarhet. 
 
Kontrollutvalget skal minst bestå av 5 medlemmer, og velges av kommunestyret som første valg etter 
valg av formannskap. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant 
medlemmene leder og nestleder. 

 
 Minst et av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer.  
 
§ 3 Kontrollutvalgets sekretariat 
 Det vises til kommuneloven §77 nr 10 og forskriften §20, sekretærens oppgaver vil være: 
 

• Tilrettelegge og innkalle til møter i kontrollutvalget. 
• Påse at saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak 

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

revisjonen. 
• Utøve bestillerfunksjonen i forhold til forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon dersom 

kommunestyret vedtar å benytte annen en egen revisor til å utføre slik revisjon. 
 
§ 4 Saksbehandlingen i kontrollutvalget 
Det vises til kommunelovens § 77 forskriftens § 19 og 20. 
 
Innkalling til møtet sendes normalt skriftlig med minst 5 dagers varsel til utvalgets medlemmer, ordfører, 
rådmannen og kommunens oppdragsansvarlige revisor. 
 
Andre kan av lederen eller ved flertallsvedtak innkalles til møter. 
 
Utvalgets møter holdes for åpne dører. 
Det skal vedta å lukke møtet når:  

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

Det kan vedta å lukke møtet når: 
- Når hensynet til personvern krever det. 
- Når hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier det, og det vil komme fram 

opplysninger i møtet som kunne vært unntatt offentlig innsyn etter lov 19. mai 2006, nr. 16 
(offentleglova) dersom de hadde stått i et dokument. 

 
Saker behandlet i lukket møte er undergitt taushetsplikt. 
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Utvalget har rett og plikt til å sørge for at en sak er tilstrekkelig opplyst før vedtak treffes og saken 
eventuelt sendes videre. Utvalget kan herunder stanse saksbehandlingen og innhente 
opplysninger/uttalelser, jfr. forskriftens § 5. Når kontrollutvalget finner at saken er tilstrekkelig opplyst 
og har fattet vedtak, oversendes saken snarest mulig til kommunestyret for videre behandling. 
 
Utvalget rapporterer normalt til kommunestyret. I enkeltsaker av ikke-kontrollerende art, vurderer 
utvalget den videre saksgang. 
 
Det skal føres møtebok. Møteboken godkjennes av utvalget og underskrives av utvalgets leder. 

 
 
Henvendelser til utvalgets medlemmer fra enkeltpersoner, tas opp med sekretær som fremmer sak for 
utvalget. Utvalget avgjør om slike henvendelser skal behandles i utvalget. 
 
For øvrig gjelder de supplerende regler i kommunelovens kap. 6 samt kommunens reglement så langt 
det passer. 

 
§ 5 Utvalgets ansvar og oppgaver 

Det vises til kommunelovens §77 og forskriftens kap 3- 6. 
 
Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning. Kontrollutvalget er 
kommunestyrets kontrollorgan og utøver sitt arbeid i henhold til kommuneloven, 
kontrollutvalgsforskriften samt instrukser fra kommunestyret. 
 
Utvalgets oppgaver fremgår av forskriftens kap 3 - 6. Utvalget skal arbeide med forvaltningsrevisjon 
samt påse at den interne administrative kontroll er etablert og virker betryggende. Utvalget skal 
herunder se til at organisasjon, saksforberedelse og beslutningsprosess i kommunens politiske organer 
og administrasjon ivaretar faglige krav og krav til alminnelig rettssikkerhet. Når det gjelder 
forvaltningsrevisjon, skal utvalget arbeide for å bidra til at midlene blir brukt og forvaltet på en 
forsvarlig måte, samt ha for øye at gjeldende regelverk og vedtak blir fulgt. Utvalget skal videre 
arbeide med saker innen økonomiområdet, herunder avgi innstilling til kommunestyret om kommunens 
regnskaper med revisjonsberetning. 
 

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

Kontrollutvalget avgir ikke innstilling til kommunestyret om kommunens årsberetning, men det 
forutsettes at dokumentet foreligger til kontrollutvalgets behandling av regnskapet. 
 
Utvalget forelegger for kommunestyret årsrapport om utvalgets arbeid. 

 
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret er konstituert, utarbeide er plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 
Planen vedtas av kommunestyret selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i 
planperioden jf forskriftens § 10. 

 
Utvalget rapporterer til kommunestyret i enkeltsaker når det er viktig at dette blir holdt 
orientert, og slik at kommunestyret gis mulighet til å drøfte eventuelle tiltak. 
 
Kontrollutvalgets leder (nestleder ved leders forfall) har generell møte- og talerett i 
kommunestyrets møter i saker som kommer fra kontrollutvalget. 
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§ 5 Bruk av sakkyndig bistand  

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

Det vises til kommunelovens § 77 nr. 7 og forskriftens § 5. 
 
Kontrollutvalget har, uavhengig av regler om taushetsplikt, rett til nødvendig innsyn i alle kommunens 
saksdokumenter og arkiver. 
 
Utvalget kan be om opplysninger i tilknytning til sitt kontrollarbeid.  Enkeltmedlemmer i utvalget har 
tilsvarende mulighet til gjennom sekretær å be om at revisjonen innhenter opplysninger. Som 
hovedregel innhentes slik informasjon via sekretariatet på bakgrunn av vedtak i kontrollutvalget 

 
Utvalget tar selv stilling til hvilke dokumenter eller opplysninger det vil ha seg forelagt eller få tilsendt 
som en fast ordning. 

 
§ 7 Taushetsplikt – offentlighet 

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

§ 8 Henvendelse til revisjonens personale 
Det vises til forskriftens § 5. 
 
Henvendelser fra kontrollutvalgets medlemmer skjer til distriktsrevisor. Dog kan utøvende revisor 
kontaktes i saker som må anses som kurante. 

 
§ 9    Uttalelser til pressen 

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

 
Plan for forvaltningsrevisjon ble behandlet i kontrollutvalget 24.10.12. Planen vil ble behandlet i 
kommunestyret 17.12.12, sak 98/12.  
 
Følgende prosjekter er gjennomført/bestilt: 

• Byggesak - gjennomført 
• Politiattest – under gjennomføring 

 
Andre aktuelle områder er (uprioritert rekkefølge): 

• Anskaffelser 
• Spesialpedagogisk hjelp barnehage/spesialundervisning grunnskole 
• Tjenester ved nedsatt funksjonsevne 
• Styrings- og kontrollsystemet 
• Enkeltvedtak og oppfølging av planer 
• Revisjon av IKT/personvern-sikkerhet 
• Samhandlingsreformen 
• Sykefravær 
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VEDLEGG 4 – Plan for selskapskontroll 
Plan for selskapskontroll er vedtatt i kommunestyret 17.12.12, sak 83 /12. 
 
Utdrag fra planen: 
 
Selskap Eierform Eiere Status  
AS Aurskog-Høland 
Utbyggingsselskap 

AS Aurskog-Høland 100 % Gjennomføre eierskapskontroll 
2. halvår 2013 

Neverstua AS AS 
 

Aurskog-Høland 100 % Gjennomføre eierskapskontroll 
1. halvår 2015 

ASVO Bjørkelangen AS AS 
 

Aurskog-Høland 100 % Gjennomføre eierskapskontroll 
1. halvår 2014 

Norasonde AS AS Akershus Fylkeskommune 
Tannhelsetjenesten 25.16 % 
Skedsmo Kommune 20.20 % 
Lørenskog Kommune 14.37 % 
Nittedal Kommune 10.70 % 
Rælingen Kommune 9.00 % 
Sørum Kommune 7.41%  
Fet Kommune 5.93 %  
Aurskog-Høland 
Kommune5.00% 
Andre 2.23% (NB: privat 
aksje) 

Gjennomføres 
eierskapskontroll 2012 

Romerikes 
Kontrollutvalgssekretariat IKS 

IKS Aurskog-Høland Andel: 5,9 %  

Eidsvoll Andel: 8,5 %  

Fet Andel: 4,2 %  

Gjerdrum Andel: 2,4 %  

Hurdal Andel: 1,0 %  

Lørenskog Andel: 13,3 %  

Nannestad Andel: 4,5 %  

Nes Andel: 7,6 %  

Nittedal Andel: 8,4 %  

Rælingen Andel: 6,4 %  

Skedsmo Andel: 19,5 %  

Sørum Andel: 6,3 %  

Ullensaker Andel: 12,0 %  
 

Gjennomføre eierskapskontroll 
1. halvår 2015 

Romerike Krisesenter IKS IKS Aurskog-Høland Andel: 5,7 %  

Sørum Andel: 6,2 %  

Fet Andel: 4,1 %  

Rælingen Andel: 6,2 %  

Enebakk Andel: 2,0 %  

Eidsvoll Andel: 8,3 %  

Nannestad Andel: 4,4 %  

Hurdal Andel: 1,1 %  

Lørenskog Andel: 13,1 %  

Skedsmo Andel: 19,1 %  

Nitedal Andel: 8,4 %  

Gjerdrum Andel: 2,3 %  

Ullensaker Andel: 11,6 %  

Nes Andel: 7,5 %  
 

Gjennomføre eierskapskontroll 
1. halvår 2015 
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Sak nr. Sak Møtedato 
6/2014 Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt. 22.1.14 

 
Saksbehandler 

• Mona Moengen 
 
 
Saksdokumenter 
 
Saksopplysninger 
Denne saken er satt opp i tilfelle revisjonen har noe å orientere om ut over de sakene som står på 
sakslisten. 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning.  
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak 

 
 

Sign. 
 
 

Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 
7/2014 Eventuelt. 22.1.14 

Saksbehandler 
• Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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