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Sekretær Sekretariatsleder Mona Moengen  
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Invitert til sak Leder Barnevernvakten til sak 43, leder Legevakten til sak 44 og Rådmannen til sak 
45 

SAKSLISTE 
Sak nr. Sak Ca tid for 

behandling 

43/2014 Orientering om Barnevernvakten. 08.00 

44/2014 Orientering om legevakten. 08.45 

45/2014 Orientering om status på saksmengde og restansesituasjon ulovlig bruk av 
eiendom. 

09.30 

46/2014 Orientering om overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for 
regnskapsrevisjon 2014. 

10.15 

47/2014 Årsplan for kontrollutvalget 2015. 11.00 

48/2014 Rapportering fra Romerike Revisjon. 11.30 

49/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 11.45 

50/2014 Eventuelt. 12.00 

Asle Johansen (sign.) 
kontrollutvalgets leder 

Lørenskog 17.11.14 

Mona Moengen  
Sekretariatsleder 

Møtet avsluttes med lunsj.
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Sak nr. Sak Møtedato 

43/2014 Orientering om Barnevernvakten. 24.11.14 
 

Saksbehandler 

 Mona Moengen 

 

Saksdokumenter 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget følger utviklingen i barnevernet, og har i denne forbindelse bedt om å få en 

orientering om Barnevernvakten. Daglig leder i Barnevernvakten Kari Elisabeth Fjærli vil gi en 

orientering i møtet. 

 

 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 
Kontrollutvalgets behandling 
 
 

Kontrollutvalgets vedtak 
 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

44/2014 Orientering om Legevakten. 24.11.14 
 

Saksbehandler 

 Mona Moengen 

 

Saksdokumenter 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget besluttet på forrige møte å be om å få en orientering om Legevakten. Daglig leder i 

legevakten Berit Furuseth er invitert til å gi en orientering i møtet. 

 

 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 
Kontrollutvalgets behandling 

 
 

Kontrollutvalgets vedtak 
 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

45/2014 Orientering om status på saksmengde og 

restansesituasjon ulovlig bruk av eiendom. 

24.11.14 

 

Saksbehandler 

 Mona Moengen 

 

 

Saksdokumenter 
1. Status på saksmengde og restanser. Notat fra Skedsmo kommune 5.11.2014. 

 

Saksopplysninger 
I forbindelse med behandlingen av sak 14/39 Undersøkelse av kommunens system for oppfølging av 

ulovlig bruk av eiendom fattet kommunestyret blant annet vedtak om at kontrollutvalget skal be 

«om status på saksmengde og restansesituasjon ultimo 2014.» 

 

På denne bakgrunn har kontrollutvalget bedt rådmannen redegjøre for status på saksmengde og 

restansesituasjon i møtet 24. november. En oversikt over restansesituasjonen er gitt i vedlegg 1 til 

saken. 

 

Kommunaldirektør Tor Inge Guttelvik og bygningssjef Steinar Sande vil være tilstede i møtet. 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 
 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

46/2014 Orientering om overordnet revisjonsstrategi og 

revisjonsplan for regnskapsrevisjon 2014. 

24.11.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2014

 Revisjonsplan for Skedsmo kommune (presenteres i møtet)

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

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

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

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

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

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

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

underliggende risikovurderinger.   

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

hvordan revisjonen skal gjennomføres. Revisjonsplanen bygger på en overordnet revisjonsstrategi 

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

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

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

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

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

Revisjonen legger frem den overordnede revisjonsstrategien for Skedsmo kommune i denne saken. 

Revisjonsstrategien beskriver formål, foreløpig risikovurdering og fastsettelse av 

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

orientering om revisjonsplanen.     

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

revisjonsplan for Skedsmo kommune til orientering. 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg
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Sak nr. Sak Møtedato 

47/2014 Årsplan for kontrollutvalget 2015. 24.11.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Årsplan for Kontrollutvalget i Skedsmo 2015.

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

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

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

Følgende møteplan for 2015 er foreslått: 

• Mandag 23. februar

• Mandag 11. mai

• Mandag 15. juni

• Mandag 14. september

• Mandag 26. oktober

• Mandag 23. november

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

medlemmene. Planen vil deretter bli oversendt kommunestyret til orientering. 

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

2. Årsplanen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2015 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg
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Vedlegg 1 sak 47/14



 

 

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE 

 

2 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Innholdsfortegnelse 
 

 

 

 

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

2 KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO ........................................................................................................................ 3 

3 MØTEPLAN .......................................................................................................................................................... 4 

4 KONTROLLUTVALGETS HOVEDFOKUS I 2015 ........................................................................................................ 4 

4.1 TILSYN MED FORVALTNINGEN ....................................................................................................................................... 4 
4.2 OPPGAVER KNYTTET TIL REGNSKAPSREVISJON .................................................................................................................. 4 
4.3 OPPGAVER KNYTTET TIL FORVALTNINGSREVISJON.............................................................................................................. 5 
4.4 OPPGAVER KNYTTET TIL SELSKAPSKONTROLL .................................................................................................................... 5 
4.5 OPPGAVER KNYTTET TIL BUDSJETTBEHANDLINGEN ............................................................................................................ 6 
4.6 OPPGAVER KNYTTET TIL TILSYN MED REVISJONEN .............................................................................................................. 6 
4.7 KONTROLLUTVALGETS RAPPORTERING ............................................................................................................................ 6 
4.8 ØVRIGE OPPGAVER OG AKTIVITETER I 2015 ..................................................................................................................... 6 

VEDLEGG 1 – FAGLIG OVERSIKT .................................................................................................................................... 7 

KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER ............................................................................................................................................ 7 
KONTROLLUTVALGET OG REVISOR ........................................................................................................................................... 8 
KONTROLLUTVALGET OG SEKRETARIAT ..................................................................................................................................... 8 

VEDLEGG 2 – PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON ........................................................................................................ 9 

VEDLEGG 3 – PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL .............................................................................................................. 12 

 

 

 

 

 

 

   

 



KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE 

3 

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 selskap. 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. Utvalget vil i tillegg ha en tiltaksplan med 

oversikt over planlagt gjennomføring i 2015. Denne oppdateres til hvert møte, og sendes ut sammen med 

innkallingen som ligger på sekretariatets hjemmeside www.rokus.no .   

2 Kontrollutvalget i Skedsmo 
Kontrollutvalget i Skedsmo består av 5 medlemmer og 7 varamedlemmer. Følgende medlemmer og 

varamedlemmer er valgt for perioden 2011-2015: 

Medlem Parti 

Asle Johansen - leder H 

Kjell Arne Hagen - nestleder AP 

Knut Sørheim AP 

Lone Kristine Kjølsrud FRP 

Elin Fredrikke Garcia FRBBL 

Varamedlem Parti 

Eva Strømsnes AP 

Theresa Breivik AP 

Anna Ingeborg Smestad AP 

Arne Tore Hole AP 

Inger Storholt H 

Gunnar Bergedal FRBBL 

Arind Foss FRP 

Elin Fredrikke Garcia har hatt permisjon fra mars. Gunnar Bergedal har i denne perioden møtt fast i utvalget. 

1
 Kommuneloven § 77 

2
 Kontrollutvalgsforskriften 

http://www.rokus.no/
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3 Møteplan 

Kontrollutvalget har vedtatt følgende møteplan for 2015: 

 Mandag 23. februar

 Mandag 11. mai

 Mandag 15. juni

 Mandag 14. september

 Mandag 26. oktober

 Mandag 23. november

Kontrollutvalgets møter holdes fortrinnsvis innenfor tidsrommet 8.00-12.00. 

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

sittende utvalget vil avslutte behandlingen av en del saker, mens noen vil bli overført til det nye 

utvalget. Sekretariatet legger opp til opplæring av det nye kontrollutvalg. 

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

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

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

selskaper (se pkt. 4.3 og 4.4).  

4.1 Tilsyn med forvaltningen 

Det generelle tilsynet med forvaltningen gjennomføres med følgende tiltak: 

 Virksomhetsbesøk. Kontrollutvalget setter av en dag til dette og har prioritert virksomheter ut

fra aktuelle områder i henhold til plan for forvaltningsrevisjon.

 Innkalle enhets- eller virksomhetsledere til utvalgets møter for å redegjøre og/eller svare på

spørsmål om forvaltning og drift av vedkommende enhet/virksomhet/tjeneste.

Rapportering til kontrollutvalget: 

 Samme økonomiske rapportering som formannskapet får.

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

 Oversikt over skatteinngangen.

 Årlig orientering om kommunens system for behandling av tips/varsling (gis på første møte).

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

vil vi be om tilbakemeldinger fra administrasjonen på følgende områder: 

 Rådmannens internkontroll.

 Oppfølging av kommunestyresaker.

 Andre områder som kontrollutvalget vil ha fokus på.

4.2 Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 

Ved behandlingen av årsregnskap og årsberetning for 2014 vil kontrollutvalget avgi en uttalelse som 

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

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

3
 Kommuneloven § 48 nr. 5 
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i årsberetningen. Dette er noe kontrollutvalget vil være opptatt av, og vil utale seg om i uttalelsen til 

årsregnskapet. Formannskapet får kopi av uttalelsen, slik at denne er med når formannskapet gir sin 

innstilling til kommunestyret. 

Romerike Revisjon IKS vil rapportere til kontrollutvalget om arbeidet med regnskapsrevisjonen 

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

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

revisjonsplanen for regnskapsåret 2015. 

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

fortløpende. 

4.3 Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon 

Plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 2016 ble vedtatt i kontrollutvalget 12.11.12, sak 43/12 og i 

kommunestyret 30.1.13, sak 13/2. Planen ligger som vedlegg 3. 

Kontrollutvalget vedtar på bakgrunn av denne planen konkrete bestillinger av prosjekter i form av en 

bestillingsdialog med revisjonen i forbindelse med utarbeidelse av prosjektplan. Utvalget behandler 

prosjektrapportene, rapporterer til kommunestyret og følger deretter opp i tråd med kommunestyrets 

vedtak. 

Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon (13.11.13) knyttet til ivaretagelse av kommunal 

eiendom som ble levert og behandlet 15.9.14. Kontrollutvalget vil innhente tilbakemelding fra 

administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp til junimøtet 2015. 

Utvalget har bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til rusomsorg som skal leveres i april/mai 

2015. Videre har kontrollutvalget har bedt RRi om å legge frem forslag til prosjektplan på et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til forebyggende tiltak i arbeidet med barn og unges psykiske 

helse til februarmøtet. 

Kontrollutvalget vil komme tilbake til prioritering av prosjekter ut 2016 i februarmøtet, og ønsker i 

denne forbindelse å oppsummere hva utvalget har gjennomført og hva som gjenstår ut fra en risiko 

og vesentlighetsvurdering. 

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

grunnlag for ny plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019. 

4.4 Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
Plan for selskapskontroll 2013 - 2016 ble revidert i kontrollutvalgets møte 20.10.2014, sak 38/2014. 

I 2015 har kontrollutvalget bestilt selskapskontroll av:  

 Sentralrenseanlegget RA-2

 NRV

Utvalget avgir rapport til kommunestyret om hvilke kontroller som er gjennomført, resultatet av 

disse, samt følger opp i tråd med kommunestyrets vedtak. 

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

grunnlag for ny plan for selskapskontroll 2016 – 2019. 
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4.5 Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
Kontrollutvalget vedtar et forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette 

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

forslaget ligger rammen for kontrollutvalgets virksomhet, Romerike Revisjon og sekretariatets 

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

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

 

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

 Revisjonen rapporterer om sin virksomhet vanligvis i hvert kontrollutvalgsmøte.  

 Oppdragsansvarlig revisor legger fram sin uavhengighetserklæring for 2015.   

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

legges frem i samme møte som årsregnskapet blir behandlet.   

 Revisjonen orienterer om revisjonsstrategien og revisjonsplanen for regnskapsåret 2015. 

 Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, 

jf. NKRFs veiledere.
4
 gjennomføres i siste møtet i 2015. 

 Kontrollutvalget og Romerike Revisjon IKS utarbeider en skriftlig avtale om finansiell- og 

forvaltningsrevisjon. 

 

4.7 Kontrollutvalgets rapportering 
Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret. Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 

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

Kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret av resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon, 

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

kontrollutvalgets årsrapport. Årsplanen skal gjenspeile kontrollutvalgets samlede aktiviteter. 

Eventuelle omprioriteringer av prosjekter skal også framgå av årsrapporten. 

 

Rapporter etter gjennomført forvaltningsrevisjon, selskapskontroll, eventuelle andre bestillinger og 

eventuell oppfølging av nummererte brev sendes fortløpende til kommunestyret. 

 

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

til orientering. 

 

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

oppdatering av sine kunnskaper. Dette er vist gjennom kontrollutvalgets forslag til budsjett 

som inneholder en post til kursvirksomhet.  

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

kontrollutvalgskonferanse. 

o Det planlegges å etablere en felles møteplass for kontrollutvalgene på Romerike. 

Skedsmo kontrollutvalg ønsker å delta på dette. 

 Kontrollutvalgets leder eller nestleder vil være til stede i kommunestyret når 

kontrollutvalgets årsrapport og andre saker som berører kontrollutvalget blir behandlet.  

 Kontrollutvalget og sekretariatet vil fortsette arbeidet med å informere om kontroll og tilsyn, 

bl.a. gjennom hjemmesiden for sekretariatet - www.rokus.no.  
 

Skedsmo, 24.11.14 

                                                 
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  

http://www.rokus.no/
http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_-_KUs_paseansvar_regnrev.pdf
http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_-_KUs_paseansvar_forv_rev.pdf
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Asle Johansen  (sign.)  

leder av kontrollutvalget 

Mona Moengen 

kontrollutvalgssekretær 

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, jf. koml. §77, nr.6. 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, Skedsmo, 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 – Plan for forvaltningsrevisjon 

Plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 2016 ble vedtatt i kontrollutvalget 12.11.12, sak 43/12 og i 

kommunestyret 30.1.13, sak 13/2. 

Kontrollutvalget vil gå gjennom planen i februarmøtet 2015, for om nødvendig å gjøre endringer. 

**

* 

** 

* 

Aktuelle revisjonsprosjekter med oppstart i 2013 eller 2014 (maks 5 prosjekt – kontrollutvalget må prioritere) 

Aktuelle områder som bør følges opp litt lengre ut i perioden, enten i form av revisjon eller kartlegging 

Områder som det følges med på i form av kartlegging/orientering til kontrollutvalget og som ev. følges opp 

 med en forvaltningsrevisjon, avhengig av behov 

Område og perspektiv Mulige temaer/aktuelle problemstillinger Forslag 

til 

priori- 

tering 

Økonomisk sosialhjelp 

(vedtatt i forrige plan) 

 Brukerperspektiv

 Økonomisk perspektiv

Lykkes NAV i å gjøre flere selvhjulpne? 

Både NAV’s nasjonale strategi og kommunens egne 

styringsdokumenter sikter mot en reduksjon av 

antall sosialhjelpsmottakere og lavere utgifter til 

økonomisk sosialhjelp sett i forhold til antall 

innbyggere i kommunen. Dette knyttes opp mot 

slagordet ”jobb først”. Økonomisk rapport for 

august 2012 melder om balanse for NAV samlet 

sett. Litt lengre frem i tid kan en aktuell 

problemstilling være: 

 Har tiltakene med økt bemanning og

endret arbeidsform bidratt til å gjøre flere

sosialhjelpsmottakere er selvhjulpne?

** 

 Økonomisk risiko knyttet til at mange

flyktninger går fra statlig

integreringstilskudd og over på

økonomisk sosialhjelp.

o Klarer kommunen å legge godt

nok til rette for å gjøre flyktninger

selvhjulpne og integrerte i det

norske samfunnet?

o Valgt å sette i gang dette

prosjektet i 2012.

*** 
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Område og perspektiv Mulige temaer/aktuelle problemstillinger Forslag 

til 

priori- 

tering 

Samhandlingsreformen 

 Brukerperspektiv

 Økonomisk perspektiv

 Medarbeiderperspektiv

Innfrir kommunen krav i 

Samhandlingsreformen? 

Reformen gir kommunene et større økonomisk og 

faglig ansvar for de kommunale helsetjenestene. 

Aktuelle problemstillinger kan være: 

 Tilbud – klarer kommunen å gi mangfoldet

av utskrivningsklare pasienter det tilbudet

de har krav på?

 Kontrollutvalget prioriterer dette

som prosjekt nr. 3 i perioden

2013/2014

*** 

 Kvalitet – er kvaliteten på de store

tjenesteområdene som sykehjem og

hjemmesykepleie iht lov og forskrift?

** 

 Forebygging – med samhandlingsreformen

har kommunen plikt til å forebygge sykdom.

Forebyggende arbeid er ikke begrenset til

helsesektoren, men skal foregå i alle

samfunnssektorer  -  i hvilken grad klarer

kommunen å innfri kravet om forebyggende

helsearbeid?

** 

Barnevern 

 Brukerperspektiv

 Økonomisk perspektiv

 Medarbeiderperspektiv

Mangler og avvik i barnevernet 

Fylkesmannen konkluderte i 2011 med flere 

alvorlige avvik i barnevernet. Det ble iverksatt tiltak 

for å bedre situasjonen. Aktuelle problemstillinger 

noe frem i tid kan være:  

 Har tiltakene hatt ønsket effekt?

 Jobber barnevernet godt nok både i forhold til å

rekruttere og beholde riktig kompetanse?

** 

Eiendomsforvaltning 

 Økonomisk perspektiv

 Bruker perspektiv

 Samfunnsperspektiv

Ivaretakelse av kommunal eiendom 

Skedsmo kommunes bygningsmasse har et stort 

behov for å få tilført ressurser til drift og 

vedlikehold. Aktuelle problemstillinger kan være: 

 Hvordan forvalter og organiserer kommunen

sine eiendommer som kirkebygg, idrettsanlegg,

skoler etc.

 Hvordan planlegges og foregår drift/

vedlikehold?

 Hvordan organiseres arbeidet? Krav til

kompetanse?

 Ivaretas krav til brannsikkerhet, inneklima etc

(HMS).

*** 
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Område og perspektiv 

 

 

Mulige temaer/aktuelle problemstillinger 

 

Forslag 

til 

priori- 

tering 

 Får brukerne den bistanden de trenger og har de 

mulighet til å medvirke på tjenester som 

leveres?  

 Kostnads/ansvarsfordeling mellom 

driftsenhetene og eiendomsavdelingen 

  Eiendomsomsetning 

 Kontrollutvalget prioriterer dette som 

1.valg for 2013/2014   

 

 

Teknisk sektor 

(KU ønsker en orientering fra 

teknisk sektor om status) 

 Økonomisk perspektiv 

 Miljøperspektiv 

 Samfunnsperspektiv 

Utskifting av gamle rørledninger. Aktuelle 

problemstillinger kan være:  

 Har kommunen nødvendige planer og 

gjennomføringsevne? 

 Ivaretas fremtidige krav og behov, for eksempel 

med tanke på klimaendringer?  

 

** 

Barnehage 

 Brukerperspektiv 

 Medarbeider-perspektiv 

 

Kompetanse/sykefravær i barnehagene. Aktuelle 

problemstillinger kan være: 

 Hvordan er praksis med bruk av 

dispensasjoner i kommunens barnehager?  

 Har mangelen på førskolelærere og høyt 

sykefravær konsekvenser for kvaliteten i det 

pedagogiske tilbudet til barna? 

 

** 

Rusomsorgen 

 Brukerperspektiv 

 Samfunnsperspektiv 

Tilbud og kvalitet i rusomsorgen. Aktuelle 

problemstillinger kan være:  

 Får den enkelte det tilbud og den oppfølgingen 

han/hun har krav på?  

 Hvordan er bemanning og kompetanse innen 

rusomsorgen? 

 Kontrollutvalget prioriterer dette som 

2.valg for 2013/2014   

 

*** 
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VEDLEGG 3 – Plan for selskapskontroll 

Selskapskontroll etter kl § 80, interkommunale selskaper og heleide kommunale aksjeselskaper 

Vedtatt av kontrollutvalget 20.10.14, sak 38/14, og vil bli behandlet i kommunestyret 10.12.14, sak 14/157  

Oversikt over selskap som skal kontrolleres inneværende periode: 

Selskap 
Selskapsfor

m 
Kommune 

Eierandel 

% 

Tidspunkt for 

kontroll 
Aurskog-Høland 

utbyggingsselskap 
AS Aurskog-Høland 100,0 Vår 2016 

Krogstad Miljøpark AS Sørum 100,0 Vår 2016 

Mjølkerampa AS Gjerdrum 100,0 Vår 2016 

NRBR IKS 

Lørenskog  20,6 

Høst 2016 

Nittedal  17,7 

Sørum  9,5 

Aurskog-Høland  7,8 

Fet  6,3 

Rælingen  7,7 

Skedsmo 30,4 

Sentralrenseanlegget RA-2 AS 

Lørenskog 33,3 

Vår 2015 Rælingen 33,3 

Skedsmo 33,3 

NRV AS 

Fet  7,1 

Vår 2015 

Lørenskog 25,0 

Nittedal 14,3 

Rælingen 10,7 

Sørum 10,7 

Skedsmo 32,2 

ØRAS IKS 

Ullensaker 46,7 

Høst 2015 
Eidsvoll 32,6 

Hurdal 3,9 

Nannestad 16,8 

ØRBR Brann og redning IKS 

Eidsvoll 23 

Høst 2016 

Hurdal 3,7 

Gjerdrum 7,3 

Nannestad 12,6 

Nes 20,9 

Ullensaker 32,6 

Øvre Romerike Industriservice AS 

Eidsvoll 33,3 

Høst 2014 Nannestad 33,3 

Ullensaker 33,3 
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Sak nr. Sak Møtedato 

48/2014 Rapportering fra Romerike Revisjon. 24.11.14 

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 revisjonens rapportering til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg
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Sak nr. Sak Møtedato 

49/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 24.11.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2014 for kontrollutvalget i Skedsmo, med jnr. 39/14 – 45/14.

2. Oversikt over saker til behandling 2014.

3. Oppfølging av kontrollutvalgets saker 2014.

4. Skatteinngang oktober 2014.

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 

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

Kemneren skriver at skatteinngangen er svak for alle kommuner unntatt Sørum. Dette skyldes i 

hovedsak for lite avsatt margin (penger avsatt til for å tilbakebetale for mye innbetalt skatt). 

Videre sier han at innfordringsresultatene er veldig gode, og kemneren har full måloppnåelse for 

2014 på alle, unntatt ett mål. Det er gode tall for arbeidsgiverkontrollen, og løsningsgraden på 

kommunal inkasso holder seg høy. 

Forslag til vedtak 
Sakene tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 

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


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

39 20.10.2014 20.10.2014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, rådmann, 

RRi Protokoll 422.5.4

40 20.10.2014 20.10.2014 x Ordfører Særutskrift sak 38 422.5.5

41 20.10.2014 20.10.2014 x RRi Særutskrift sak 35 og 36 422.5.5

42 05.11.2014 05.11.2014 x Rådmannen Status på saksmengde ulovlig bruk av eiendom 422.5.1

43 06.11.2014 06.11.2014 x Kemneren Skatteinngang oktober 2014 422.5.1

44 13.11.2014 13.11.2014 x RRi Overordnet plan for regnskapsrevisjon 2014 422.5.1

45 17.11.2014 17.11.2014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, rådmann, 

RRi Innkalling 422.5.1

Referert i møtet 24.11.14

Postliste for kontrollutvalget i Skedsmo

Vedlegg 1 sak 49/14
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Oversikt over saker til behandling 
Møte Saker 

Følgende rapportering 

legges frem 

fortløpende  

 Samme økonomiske rapportering som formannskapet får.

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

 Innkallinger til representantskapsmøter og generalforsamlinger i
selskaper hvor Skedsmokommune har eierinteresser.

 Rådmannens oversikt over oppfølging av kommunestyre saker.

 Oversikt over skatteinngangen.

I hvert møte eller når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

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

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

 Oppfølging av revisjonens merknader.

Bestilling av 

forvaltningsrevisjon 

og selskapskontroll 

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

 I 2014 vil det bli bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt innen

rusomsorg.

24. februar  Årsmelding 2013.

 Selskapskontroll ROAF, Norasonde og Krisesenteret

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

 Kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon.

 Rapport fra NRD på enkel undersøkelse av kommunens system for

oppfølging av ulovlig bruk av eiendom. Utsatt fra novembermøtet.

 Planlegge virksomhetsbesøk 2014.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen.

12. mai  Årsregnskap og årsberetning

 Revisjonsbrev nr. 6

 Rapportering fra revisjonen

 Kontrollutvalgets kontakt med media.

 Virksomhetsbesøk

 Referater, orienteringer og diskusjoner..

19. juni  Orientering fra rådmannen ved barnevernleder om utviklingen i
barnevernet.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen. Bl a rapport på forvaltningsrevisjons-

Vedlegg 2 sak 49/14

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

prosjekt knyttet til ivaretagelse av kommunal eiendom. 

15. september  Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om

hvordan anbefalingene i FR om flyktninger er fulgt opp innen 1.9.2014.

K-sak 13/153. Innkalle rådmannen også.

 Budsjett for kontroll og tilsyn 2015.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til ivaretagelse av kommunal
eiendom, ref KU-sak 8/14 og rapport i møtet 19.6.

 Nytt FR-prosjekt rusomsorg 1. runde.

 Rapportering fra revisjonen.

20. oktober  Prosjektplan for en forvaltningsrevisjon innen rusomsorg

 Redegjørelse fra rådmannen om hvilke tiltak kommunen har iverksatt
når det gjelder forebygging for barn og unges helse.

 Skisse til problemstillinger innen temaet forebygging for barn og unges
psykiske helse.

 Prioritering av ytterligere prosjekter for resten av planperioden.

 Revidert plan for selskapskontroll for alle kommunene

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen.

24. november  Kontrollutvalget inviterer daglig leder i legevakten Berit Furuseth til å gi

en orientering.

 Kontrollutvalget ber om status på saksmengde og restansesituasjon

ulovlig bruk av eiendom ultimo 2014.

 Årsplan 2015

 Invitere Kari Elisabeth Fjærli, Lørenskog kommune, leder av

Barnevernvakten for å gi en orientering.

 Plan for regnskapsrevisjon 2014.

 Plan for forvaltningsrevisjon

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen.

2015  Årlig orientering om kommunens system for behandling av tips/varsling

(gis på første møte).

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

 Februar: Plan for forvaltningsrevisjon – prioritering av prosjekter utsatt
sak 37/14

 Februar: Barnevern med halvårlig rapport til FY

 Februar: Forslag til prosjektplan Forvaltningsrevisjonsprosjekt –
forebygging barn og unges helse.

 Kontrollutvalget ønsker å komme tilbake til prioritering av prosjekter ut
2016 i februarmøtet (23.2.15). Utvalget ønsker i denne forbindelse å

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

oppsummere hva utvalget har gjennomført og hva som gjenstår ut fra 
en risiko og vesentlighetsvurdering.  

 Forvaltningsrevisjonsprosjekt innen rus og psykiatri ferdigstilles
april/mai 2015.

 Kontrollutvalget følger opp at strykningsreglene i forskriften følges opp
ved årsregnskapet 2014, ref num brev  nr. 6 og sak 15/14.

 Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi,
drift og vedlikehold. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra
administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp til junimøtet
2015. – sak 27/14.

 Kontrollutvalget ber om å få informasjon om oppfølging av rapporten

Bosetting og introduksjonsordning for flyktninger med fokus på

resultatoppnåelse i det siste møte i valgperioden høsten 2015.

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


Oppfølging KU-saker Skedsmo-2014 

Sist redigert 12.11.2014 1 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

24.2.14 1/2014 Orientering fra rådmannen om 

kommunens system for 

behandling av tips/varsling.  

Kontrollutvalget tar informasjon om kommunens system for 

behandling av tips/varsling til orientering. 



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

oversender den til kommunestyret med følgende 

innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.

2. Kommunestyret vil følge opp revisjonens

anbefaling om at det gjennomføres

bevisstgjøring av eierrollen for

representantskapets medlemmer i Romerike

Avfallsforedling IKS.

Særutskrift sendt 

Kommunen 

25.2.14 

K-styret 

26.3.14 

sak 14/36 



3/2014 Selskapskontroll 
NORASONDE AS 

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og 

oversender den til kommunestyret med følgende 

innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.

2. Kommunestyret vil følge opp revisjonens

anbefalinger, herunder at det

 gjennomføres bevisstgjøring av

eierrollen for eierrepresentantene i

NORASONDE AS.

 utarbeides eierstrategi.

Særutskrift sendt 

Kommunen 

25.2.14 

k-styret 

26.3.14 

sak 14/37 



4/2014 Selskapskontroll 
Krisesenteret 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender 

den til kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar rapporten til orientering om ber om at: 

1. Rådmann legger frem en sak som inneholder en vurdering

av et eventuelt eierforum i 

    Romerike krisesenter IKS. 

2. Representantskapets medlem følger opp følgende

anbefalinger: 

• Det har vært krevende for kommunene å forankre 

egen eierstyring inn mot representantskapsmøter 

(eierstyringssløyfen) på grunn av svikt i rutinene fra 

selskapets side. Representantskapet som eierorgan bør forsikre 

Særutskrift sendt 

Kommunen 

25.2.14 

K-styret 

26.3.14 

sak 14/38 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

seg om at selskapet følger dette opp. 

• Representantskapet bør også følge opp at selskapets 

styre sikrer sluttføring av selskapets internkontrollsystem. 

Revisjonene understreker at dette er forutsetningen for en 

effektiv drift innenfor regler og rammer som gjelder for 

selskapet. 

 5/2014 Kontrollutvalgets påseansvar 
for regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon. 

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som går frem av  

1. Vurdering av regnskapsrevisjon pr. 31.12.13.    

2. Vurdering av forvaltningsrevisjon pr. 31.12.13. 

    

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

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender 

den til kommunestyret med følgende innstilling: 

• Kommunestyret tar rapporten til etterretning, og ber 

rådmannen følge opp revisjonens innspill. 

• Kontrollutvalget ber om status på saksmengde og 

restansesituasjon ultimo 2014. 

Særutskrift sendt 

Kommunen 

25.2.14 

 

K-styret 

26.3.14 

sak 14/39 

  

 7/2014 Revisors 
uavhengighetserklæring. 

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i 

forhold til Skedsmo kommune for revisjonsåret 2014 tas til 

orientering. 

    

 8/2014 Revidert prosjektplan for 

forvaltningsrevisjon knyttet til 

ivaretagelse av kommunal 

eiendom. 

1. Kontrollutvalget vedtar revidert 

forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til ivaretagelse av 

kommunal eiendom. 

2. Prosjektet har følgende problemstillinger: 

a. En analyse av Skedsmo kommunes 

eiendomsforvaltnings overordnede styringsgrunnlag. 

b. Har Skedsmo kommune tilstrekkelig kontroll med 

drift og vedlikehold av formålsbyggene (avd. for 

bygningsdrift)?  

3. Prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på 500 

timer, og endelig prosjektrapport ferdigstilles til 

septembermøtet 2014. 

Særutskrift sendt 

NRD 25.2.14 

   

 9/2014 Rapportering fra Nedre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering.     

 10/2014 Årsrapport fra kontrollutvalget 

i Skedsmo 2013 

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

Særutskrift sendt 

Kommunen 

25.2.14 

 

K-styret  

26.3.14sak 

14/40 

  

 11/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 
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 12/2014 Status for oppfølgingssaker 

og saksutvikling i 

barnevernet. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 13/2014 Planlegge virksomhetsbesøk 

2014.  

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

  Legges frem på 

neste møte 

  

 14/2014 Eventuelt. Ingen saker.      

12.5.14 15/2014 Revisjonsbrev nr. 6 – 

årsregnskap og årsberetning 

2013. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering og følger saken 
opp ved neste regnskapsavslutning. 
 

     

 16/2014 Skedsmo kommunes 

årsregnskap og årsrapport 

2013. 

Kontrollutvalgets uttalelse til Skedsmo kommunes 
årsregnskap og årsberetning 2013 vedtas og 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.  

Særutskrift sendt 

12.5 

KS 11.6 

Sak 14/75 
   

 17/2014 Rapportering fra Nedre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til 
orientering. 

     

 18/2014 Planlegge virksomhetsbesøk 

2014. 

Kontrollutvalget ba sekretær om å utarbeide et program 
for virksomhetsbesøk i september, hvor Nedre Romerike 
Brann- og redningsvesen samt Kjeller skole besøkes. 

    

 19/2014 Kontrollutvalgets kontakt med 
media.  

Kontrollutvalget drøftet saken. 
 

     

 20/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 
 

     

 21/2014 Eventuelt. Ingen vedtak.      

19.6.14 22/2014 Orientering om utviklingen i 

barnevernet. 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning.      

 23/2014 Rapportering fra Nedre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til 
orientering. 

     

 24/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Sakene tas til orientering.      

 25/2014 Eventuelt. Ingen saker.      

15.9.14 26/2014 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjon – 
Bosetting og 
introduksjonsordning for 
flyktninger. 

Kontrollutvalget tar oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapporten Bosetting og 
introduksjonsordning for flyktninger til etterretning, og 
ber om å få informasjon om oppfølging av rapporten 
med fokus på resultatoppnåelse i det siste møte i 
valgperioden høsten 2015. 

Særutskrift sendt 

16.9.14 

KS 

8.10.14 

Sak 

14/118 
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 27/2014 Forvaltningsrevisjonsprosjekt 
– Eiendomsforvaltning, 
eiendomsstrategi, drift og 
vedlikehold. 

1. Kontrollutvalget tar 
forvaltningsrevisjonsrapporten Eiendomsforvaltning, 
eiendomsstrategi, drift og vedlikehold til orientering. 
2. Saken oversendes kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak:  
a. Kommunestyret tar rapporten til orientering. 
b. Kommunestyret ber administrasjonen om å 
følge opp rapportens funn og anbefalinger herunder: 
• vurdere behovet for en overordnet og fullverdig 
eiendomsstrategi, herunder flerårig vedlikeholdsstrategi.  
• sikre at internkontrollrutiner etterleves, og at 
planlagte driftsavtaler med virksomhetene blir 
implementert. 
• nyttiggjøre seg sentrale deler av FDV-
dokumentasjonen gjennom systemer/rutiner og 
etterlevelse av disse. 
c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra 
administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp 
til junimøtet 2015. 

Særutskrift sendt 

16.9.14 
KS 

8.10.14 

Sak 

14/117 

   

 28/2014 Plan for forvaltningsrevisjon – 
drøfting og prioritering av 
kommende prosjekter. 

1. Revisjonen utarbeider en prosjektplan for en 
forvaltningsrevisjon innen rusomsorg til neste møte. 
Prosjektet samordnes med det prosjektet Rælingen har 
bestilt. 
2. Kontrollutvalget vil be rådmannen om en 
redegjørelse om hvilke tiltak kommunen har iverksatt når 
det gjelder forebygging for barn og unges helse.  
3. Revisjonen legger frem en skisse til 
problemstillinger innen temaet forebygging for barn og 
unges psykiske helse til neste møte.  
4. Kontrollutvalget kommer tilbake til prioritering av 
ytterligere prosjekter for resten av planperioden i neste 
møte. 

Særutskrift sendt 

16.9.14 
    

 29/2014 Budsjett for kontroll og tilsyn 

2015. 

1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- 

og tilsynsordningen for Skedsmo kommune 

vedtas og oversendes kommunen som 

kontrollutvalgets forslag til ordningen for 

2015. 

 

 

Særutskrift sendt 

16.9.14 
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 Budsjett 

2015 

Godtgjørelser 

kontrollutvalget 

       120 000 

Abonnementer            3 000 

Møteutgifter            2 000 

Kurs          25 000    

Sum kontrollutvalget        150 000 

Sekretærfunksjonen 388 000 

Revisjonen 3 690 000 

Totalt   4 228 000 

 

 

2. Forslaget følger formannskapets innstilling 

til kommunestyret vedrørende budsjettet for 

Skedsmo kommune 2015. 

3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, 

med spesifisering av bevilgede beløp for 

kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes 

kontrollutvalget til orientering. 
 30/2014 Rapportering fra Romerike 

Revisjon.  

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til 
orientering. 

     

 32/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Sakene tas til orientering.      

 33/2014 Eventuelt. Ingen saker.      

20.10.14 34/2014 Forebyggende tiltak i arbeidet 
med barn og unges psykiske 
helse – redegjørelser fra 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning.      
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rådmannen 

 35/2014 Forvaltningsrevisjonsprosjekt 
– forebygging barn og unges 
helse. Prosjektskisse. 

Kontrollutvalget ber om at det legges frem forslag 

til prosjektplan i februarmøtet 2015. 
 

Særutskrift sendt 

20.10.14 

   

 36/2014 Forvaltningsrevisjonsprosjekt 
innen rusomsorg – 
prosjektplan. 

1. Kontrollutvalget viser til Plan for 

forvaltningsrevisjon 2012 – 2016 for 

Skedsmokommune og vedtar oppstart av 

forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til 

rusomsorg.  

2. Prosjektet har følgende problemstillinger:  

a. Hvilke tjenester og tilbud har 

kommunen til personer med psykiske 

vansker/lidelser og/eller rusavhengighet 

og hvordan er disse organisert? 

(deskriptiv problemstilling)  

b. I hvilken grad sikrer Skedsmo kommune 

at pasienter/brukere med psykiske 

vansker/lidelser og/eller rusavhengighet 

får et helhetlig og koordinert 

tjenestetilbud?  

c. Kontrollutvalget ønsker i tillegg at 

revisjonen undersøker kommunens 

rutiner for å sikre et godt støtteapparat 

med særlig fokus på de pårørende, i 

overgangen fra ungdomspsykiatri til 

voksenpsykiatri. 

3. Prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på 

400 timer, og kontrollutvalget ber om at endelig 

prosjektrapport ferdigstilles april/mai 2015. 
 

Særutskrift sendt 

20.10.14 

   

 37/2014 Plan for forvaltningsrevisjon – 
prioritering av prosjekter. 

Saken utsettes til februarmøtet. 
 

    

 38/2014 Revidert plan for 
selskapskontroll for 

1. Kontrollutvalget vedtar plan for 

selskapskontroll for kommunene på Romerike. 

Særutskrift sendt 

20.10.14 

 K-styret 10.12.14, 

sak 14/157   
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kommunene på Romerike. 2. Planen sendes kommunestyret som en 

referatsak.  
 39/2014 Rapportering fra Romerike 

Revisjon.  

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til 

orientering. 

     

 40/2014 Samarbeid mellom 

kontrollutvalg 

Kontrollutvalget stiller seg positiv til forslaget og 

ber Rokus ta ansvar for å lage en formell møteplass 

for erfaringsutveksling og opplæring. 

     

 41/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 
 

     

 42/2014 Eventuelt. Ingen vedtak.      

       4 rest 

 



Denne måneden Akkumulert 

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

Skatteinngang 1 898 028 3 300 000 5 037 251 342 536 276 345 670 000 335 803 167 

Avvik i kroner -1 401 972 -3 139 223 -3 133 724 6 733 109 

Avvik i prosent -42,5 % -62,3 % -0,9 % 2,0 % 

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

Skatteinngang 940 527 2 280 000 2 536 065 226 746 643 237 086 000 228 709 254 

Avvik i kroner -1 339 473 -1 595 538 -10 339 357 -1 962 611 

Avvik i prosent -58,7 % -62,9 % -4,4 % -0,9 % 

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

Skatteinngang 6 211 452 4 650 000 6 788 353 489 202 413 483 701 000 470 197 422 

Avvik i kroner 1 561 452 -576 901 5 501 413 19 004 991 

Avvik i prosent 33,6 % -8,5 % 1,1 % 4,0 % 

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

Skatteinngang 6 942 722 10 350 000 12 740 968 1 081 967 809 1 076 750 000 1 068 793 726 

Avvik i kroner -3 407 278 -5 798 246 5 217 809 13 174 083 

Avvik i prosent -32,9 % -45,5 % 0,5 % 1,2 % 

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

Skatteinngang 2 098 812 3 250 000 2 658 585 342 064 340 341 483 000 327 695 242 

Avvik i kroner -1 151 188 -559 773 581 340 14 369 098 

Avvik i prosent -35,4 % -21,1 % 0,2 % 4,4 % 

Gebyrinntekter
Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

Gebyr skatt 346 838 2 087 392 1 916 578 170 813 

Gebyr inkasso 38 958 307 653 291 666 15 896 

Kommunal Inkasso (Innfordring av kommunale krav for Skedsmo)

Antall nye saker Beløp nye saker Antall løpende 
saker 

Beløp løpende 
saker 

Løsningsgrad, 
innbetalt (tom 
foreg. mnd) 

Denne måned 341 2 081 609 

Hittil i år 1 794 19 677 234 654 4 578 272 75% 

Arbeidsgiverkontroll
Mål antall 
kontroller 

Gjennomførte 
kontroller 

Endring 
inntektsgrunnlag 

Endring 
avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner + A-H 208 199 37 782 341 10 515 334 

Skedsmo kemnerkontor 
Fet – Rælingen – Nittedal – Skedsmo – Sørum 

Skatteinngang oktober 2014 
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Kommune FS 2013 FT 2013 RS 2012 AG 2013 Rest 2012 

Mål 98,6 99,9 93 99,7 98,5 

0227 Fet 98,2 100,0 92,6 99,9 97,8 

0228 Rælingen 98,2 99,8 92,7 99,6 99,5 

0231 Skedsmo 99,3 99,9 91,9 99,8 98,9 

0226 Sørum 98,9 99,7 92,8 99,5 98,5 

0233 Nittedal 99,2 100,0 94,9 99,8 99,4 

∑ Kemnerkontoret 98,9 % 99,9 % 92,7 % 99,8 % 98,9 % 

0229 Enebakk 96,8 99,9 88,4 99,7 99,9 

0230 Lørenskog 98,1 99,9 90,3 99,9 99,8 

0235 Ullensaker 98,8 99,9 94,9 99,9 99,4 

Utskrevet Fet 74 310 750 239 251 200 37 522 134 120 448 952 7 681 445 

Innbetalt 72 994 974 239 184 420 34 750 184 120 361 569 7 511 672 

Mål i kroner 73 270 400 239 011 949 34 895 585 120 087 605 7 566 223 

Kr igjen til målet 275 426 -172 471 145 401 -273 964 54 551 

Ubetalte krav 1 315 776 66 780 2 399 357 87 383 169 773 

I Konkursbo 175 250 20 492 571 763 12 501 200 

Aktiv restanse 1 294 067 46 268 2 157 173 74 708 400 

Utskrevet Rælingen 74 206 990 265 696 185 54 662 138 133 244 212 9 622 248 

Innbetalt 72 850 820 265 091 096 50 658 165 132 707 116 9 572 964 

Mål i kroner 73 168 092 265 430 489 50 835 788 132 844 479 9 477 914 

Kr igjen til målet 317 272 339 393 177 623 137 363 -95 050 

Ubetalte krav 1 356 170 605 089 4 003 973 537 096 49 284 

I Konkursbo 1 107 684 503 601 955 249 425 865 194 

Aktiv restanse 1 447 987 101 410 3 048 293 17 846 20 295 

Utskrevet Skedsmo 226 230 726 3 251 118 894 170 965 470 1 542 590 417 115 768 757 

Innbetalt 224 673 876 3 249 012 730 157 107 006 1 539 315 070 114 520 365 

Mål i kroner 223 063 496 3 247 867 775 158 997 887 1 537 962 646 114 032 226 

Kr igjen til målet -1 610 380 -1 144 955 1 890 881 -1 352 424 -488 139 

Ubetalte krav 1 556 850 2 106 164 13 858 464 3 275 347 1 248 392 

I Konkursbo 240 986 1 261 304 897 488 2 006 930 550 493 

Aktiv restanse 2 567 914 721 879 12 788 579 606 254 363 354 

Utskrevet Sørum 94 152 375 515 409 558 56 911 751 259 940 768 27 449 858 

Innbetalt 93 073 806 513 455 988 52 813 661 258 507 124 27 046 774 

Mål i kroner 92 834 242 514 004 882 52 927 928 259 160 946 27 038 110 

Kr igjen til målet -239 564 548 894 114 267 653 822 -8 664 

Ubetalte krav 1 078 569 1 953 570 4 098 090 1 433 644 403 084 

I Konkursbo 6 300 991 365 646 079 979 862 74 856 

Aktiv restanse 1 389 929 363 877 3 436 820 295 159 91 834 

Utskrevet Nittedal 120 986 858 958 858 840 68 965 508 469 867 188 39 171 634 

Innbetalt 119 962 767 958 418 460 65 464 268 469 097 155 38 945 177 

Mål i kroner 119 293 042 957 899 981 64 137 922 468 457 586 38 584 059 

Kr igjen til målet -669 725 -518 479 -1 326 346 -639 569 -361 118 

Ubetalte krav 1 024 091 440 380 3 501 240 770 033 226 457 

I Konkursbo 120 060 207 666 434 872 549 060 1 256 

Aktiv restanse 1 048 995 230 415 3 010 674 91 221 223 743 

FS= forskuddsskatt, FT= Forskuddstrekk, RS= restskatt person, AG= arbeidsgiveravgift, Rest= restskatt bedrift. 
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