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Arkivsak-dok. 17/00106-1 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato 

Eidsvoll kontrollutvalg 11.12.2017 

BESTILLE NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor området …… fra 
Romerike Revisjon IKS. Utvalget ber revisjonen om å legge frem en prosjektplan, 
basert på diskusjonen i møtet, for dette prosjektet i sitt neste møte den xx.xx.2018. 

Vedlegg:  
Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalgsforskriftens § 9 sier at kontrollutvalget skal påse at kommunens 
virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. 

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. 

Sak 40/17
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Med utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 (vedlegg 1) så legger 
kontrollutvalget opp til å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor området 
Helseinstitusjon-sykehjem. De øvrige prioriterte områdene utvalget har satt opp er;
Offentlig anskaffelse-bygg/anlegg, Kapasitet/kvalitet, Internkontroll på lønnsområdet. 
Det henvises til vedlegg.  

Kontrollutvalget er gitt fullmakt til å gjøre endringer i planen ved behov, slik at også 
andre områder enn det som er prioritert kan velges.  

Kontrollutvalget hadde en innledende drøfting rundt bestilling av nytt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt

 
 i møtet 13.11.17, sak 38/17, hvor også andre 

aktuelle områder ble diskutert. 

Det legges opp til en drøfting i saken hvor kontrollutvalget bestiller tema for neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt, og eventuelt bestiller en diskusjonsnotat/prosjektplan 
fra revisjonen. 
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Kontrollutvalget skal 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). 

Plan for kontroll og 
tilsyn. Plan for 
forvaltningsrevisjon 
2017-2020 
Kontrollutvalget i Eidsvoll 

kommune 

Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 er vedtatt i kommunestyret 13.12.16, sak 16/109.
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Innledning 
Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal 

bruke for å sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes 

behov og rettigheter best mulig. Dette er en av de pålagte oppgavene til 

kontrollutvalget.  

Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

Formålet med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer 

effektiv kommunal forvaltning, hvor læringsperspektivet står sentralt. 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner pålegger 

kontrollutvalget 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 vedtas av kommunestyret 

selv, som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

Gjennomførte forvaltningsrevisjoner i forrige periode 
I forrige periode er følgende forvaltningsrevisjoner og undersøkelser 

gjennomført: 

 Forvaltningsrevisjon på IKT-sikkerhet og personvern (2012) 
 Forvaltningsrevisjon på Selvkost-ØRAS (2013) 

 Forvaltningsrevisjon på Sykefravær og tjenestekvalitet (2013) 
 Forvaltningsrevisjon på Kompetanse i tjenestene (2014) 

 Forvaltningsrevisjon på Hjemmesykepleie-internkontroll, dokumentasjon 
og kvalitet (2015) 

Overordnet analyse 
Planen bygger på en overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. Analysen er 

utført av sekretariatet, og kontrollutvalget har vært involvert i prosessen. 

Analysen har hatt en bred tilnærming. Kilder er KOSTRA, kommunens egne 

plandokumenter og årsberetninger. Utvalget har også fått innspill fra rådmannen 

som har gitt sine innspill i kontrollutvalgets møte. Den overordnede analysen har 

bidratt til å peke på hvilke områder det er knyttet størst risiko til, og hvilke 

områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke.  

Overordnet analyse er viktig også utover det som gjelder valg av 

forvaltningsrevisjoner. Analysen identifiserer flere risikoområder enn det 

kontrollutvalget har ressurser til å gjennomføre forvaltningsrevisjon på. 

Kontrollutvalget har imidlertid et bredt spekter av kontrollformer som kan tas i 

bruk, som orientering fra rådmannen og virksomhetsledere, virksomhetsbesøk 

og høring for å nevne noen. Analysen kan dermed brukes på flere måter i 

utvalgets arbeid med kontroll og tilsyn i Eidsvoll kommune. 

I tillegg til at overordnet analyse er viktig som grunnlag for utvalgets 

kontrollaktiviteter, kan analysen også være et viktig kontrollverktøy i seg selv. 

Analysen gir en god oversikt over de viktigste virksomhetsområdene til 

kommunene med identifikasjon av de største risikoene innenfor hvert område. 

Dette gir kontrollutvalget god innsikt i den kommunale forvaltningen og 
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kommunens utfordringer. Det kan også være at kontrollutvalgets overordnede 

analyse kan gi nyttige innspill til kommunens administrasjon når det gjelder 

internkontrollarbeidet. 

Ulike tilnærminger i forvaltningsrevisjoner  
Kontrollutvalget vil utforme formål og problemstillinger for prosjektene ved 
bestilling av forvaltningsrevisjon. De fleste forvaltningsrevisjoner både i Eidsvoll 

og i landet for øvrig ser på regeletterlevelse. Årsaken til dette kan være at det er 
enklere å finne kriterier å revidere etter ved å velge lover og regler som 
utgangspunkt for kontrollen. I regelverket legges det imidlertid vekt på at 

forvaltningsrevisjon er ulike typer undersøkelser i tillegg til regeletterlevelse 
som:  

 Økonomi og produktivitet 
 Effektivitet og måloppnåelse 
 Styringsverktøyenes hensiktsmessighet 

 Administrasjonens saksbehandling 
 Resultat av kommunens tjenesteproduksjon 

 

I kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon er det tenkt at 

prosjektene skal ha en variert tilnærming som dekker de fleste typer 

undersøkelser som nevnt over. 

Andre kontrollformer 
Eidsvoll kommune bestiller ca. 1 forvaltningsrevisjonsprosjekt i året. 

Kontrollutvalget tar opp et bredt spekter av saker, og kontroll- og 

tilsynsoppgavene omfatter mer enn bare revisjon. Kontrollutvalget har da ulike 

kontrollformer som kan tas i bruk. Dette kan illustreres ved figuren nedenfor, 

hvor tiltak som krever lite ressurser fra kontrollutvalgets side, slik som 

orienteringer fra rådmannen, er plassert nederst i trappa. 
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Forvaltningsrevisjoner og andre kontroller 
Kontrollutvalget har identifisert følgende områder som er aktuelle for 

forvaltningsrevisjon.  

Tema Tidsplan  Prioritet 

Helse og omsorg:    

Folkehelseprofil og forebyggende arbeid 2017 1 

Samhandlingsreformen 2020  

Helseinstitusjon-sykehjem 2017 2 

Rus 2018  

Skole:    

Kapasitet/kvalitet 2017  4 

Mobbing 2019   

Økonomi:    

Offentlig anskaffelse-bygg/anlegg 2017 3 

Internkontroll på lønnsområdet 2018 5 

Langsiktig gjeld   

Beredskap:   

Beredskapsplaner 2019  

NAV:   

Økonomisk sosialhjelp 2019  

Teknisk sektor:   

Eiendomsforvaltningen 2016 Pågående 

Prosjektstyring 2018  

Flyktningeområdet:   

Integreringsarbeidet 2020  

 

Under følger en nærmere beskrivelse av de utvalgte kontroll- og tilsynsområdene 

kontrollutvalget har identifisert: 

Helse og omsorg: 

Folkehelseprofil og forebyggende arbeid 

Kontrollutvalget ønsker å undersøke hvordan kommunen jobber med dette feltet. 

Bedriver kommunen forebyggende arbeid innenfor folkehelse? Hvilke strategier 

og tiltaksplaner finnes? Hvordan koordinerer kommunen arbeidet med folkehelse 

- er frivillige organisasjoner involvert?  

Kontrollutvalget ser med bekymring på nedslående resultat i folkehelseprofilen 

2016 for Eidsvoll kommune. Er det sosiale helseforskjeller, og hva gjør 

kommunen for å møte dette? 

Det påstås at det er en stor tilstrømming til Eidsvoll av personer som har behov 

for hjelp. Hvordan få befolkningen til å forstå at man har ansvar for egen helse?  

Eidsvoll kommune har etablert en frisklivssentral som er rettet mot hele 

befolkningen. Frisklivssentralens hovedoppgave er å tilrettelegge for ulike 

lavterskeltilbud innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt og 

lettere psykiske lidelser. Fra høsten 2015 ble dette Friskliv og mestringssenter.  
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Kontrollutvalget ønsker en generell orientering om temaet før området 

underlegges forvaltningsrevisjon.       

  

Samhandlingsreformen 

Fylkesmannen har nylig gjennomført tilsyn innenfor dette området og her ble det 

påvist følgende avvik: 

Avvik 1: 

Eidsvoll kommune sikrer ikke forsvarlig vurdering og mottak av pasienter som 

skrives ut fra Akershus universitetssykehus HF, med behov for kommunale 

helse- og omsorgstjenester. 

Avvik 2: 

Eidsvoll kommune sikrer ikke at pasienter får informasjon om hvilke tjenester de 

vil få etter utskrivning fra Ahus. Kommunen sørger heller ikke for 

brukermedvirkning når omsorgsnivå skal drøftes og fastsettes.  

Kontrollutvalget ønsker å følge opp påviste avvik senere i perioden (2019-2020).  

  

Helseinstitusjon-sykehjem 

Kontrollutvalget er bekymret over mangel på nok sykehjemsplasser. 

Befolkningsframskrivingen viser at det er en vekst i aldersgruppen 80 år og over. 

Er det en mangel på sykehjemsplasser i kommunen, og er behovet 

underbudsjettert? Kjøper kommunen flere plasser enn det som er budsjettert?  

Kontrollutvalget ønsker å se dette feltet opp imot hjemmebasert tjenester. 

Utvikles hjemmebaserte tjenester for å redusere behovet for sykehjemsplasser? 

Hva gjør Eidsvoll kommune for å styrke hjemmebaserte tjenester? 

Kontrollutvalget ønsker en generell orientering om temaet før området 

underlegges forvaltningsrevisjon. 

 

Rus 

Sikrer kommunen en tidlig intervensjon ovenfor rusavhengige?  

Kontrollutvalget ønsker å be rådmannen om en orientering. 

 

Skole: 

Kapasitet/kvalitet 

Med kapasitet tenker kontrollutvalget på fysiske rammer, blant annet inneklima. 

Med kvalitet tenker kontrollutvalget på skolens innehold, blant annet i hvilken 

grad tilrettelegger Eidsvoll kommune for de med særlige behov?  

I folkehelseprofilen 2016 konstateres det et lavt mestringsnivå i regning 5 

klasse, høyt frafall i videregående skole og lav prosent av de mellom 30-39 år 

med videregående skole eller høyere utdanning.  

Kontrollutvalget ønsker å se på hva kommunen gjør for å få opp kapasiteten og 

kvaliteten i skolen, hvilken strategi har kommunen lagt opp?     
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Kontrollutvalget ønsker en generell orientering om temaet før området 

underlegges forvaltningsrevisjon. 

 

Mobbing 

Et godt psykososialt miljø er grunnleggende for at den enkelte eleven skal kunne 

utvikle seg positivt. Skolen er en av de mest sentrale arenaer i barn og 

ungdommers liv. Skolen er stedet for læring og utvikling, men uten en 

grunnleggende følelse av trygghet, tilhørighet og inkludering hos den enkelte 

elev, vil ikke læring få det riktige fokus. Oppfyllelsen av elevenes rett til et godt 

psykososialt miljø skjer på skolen. Det er skoleledelsen og de ansatte som i det 

daglige må arbeide for et godt skolemiljø. Kommunen som skoleeier er imidlertid 

øverste ansvarlige for at dette blir oppfylt. 

Kontrollutvalget ønsker å undersøke hvilke tiltak kommunen har for tiltak mot 

mobbing, og om kommunen evaluerer tiltakene? 

Kontrollutvalget ønsker å starte med en orientering fra rådmannen. Etter å ha 

fått informasjon vil kontrollutvalget vurdere om området underlegges 

forvaltningsrevisjon. 

 

Økonomi: 

Offentlig anskaffelse-bygg/anlegg 

Det legges opp til store investeringer fremover og utgjør 1,5 milliarder. 

Kontrollutvalget er opptatt av kostnadskalkyler og avviksanalyser, og ønsker å se 

på kommunens rutiner og kvalitetssikring. 

I prosjektgranskningsrapporten for Bårlidalen renseanlegg så er det under punkt 

9 forslag til endringer i fremtidige prosjekter – organisering, rutiner, rapportering 

og offentlig innkjøp.  

Kommunens økonomireglement har også beskrevet rutiner i forhold til 

investeringer – planlegging, gjennomføring, rapportering og avslutning. 

Kontrollutvalget ønsker en generell orientering om temaet før området 

underlegges forvaltningsrevisjon. 

 

Internkontroll på lønnsområdet 

Kontrollutvalget ønsker å be rådmannen om en orientering. Etter å ha fått mer 

informasjon vil utvalget vurdere om området underlegges forvaltningsrevisjon.   

 

Langsiktig gjeld 

Kontrollutvalget ønsker å se på gjeldsveksten, og hvordan kommunen vil 

håndtere gjelden. Det ønskes en vurdering av risiko i forbindelse med ulike 

låntyper som f.eks. sertifikatlån.   

Finansreglementet har bestemmelser bl.a. om forholdet mellom flytende og fast 

rent og de ulike plasseringer av midler. Revisjonen ser på om reglementet følges 

i forbindelse med årsregnskapsrevisjonen.  
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Kontrollutvalget ønsker å starte med en orientering fra rådmannen. Etter å ha 

fått informasjon vil kontrollutvalget vurdere om området underlegges 

forvaltningsrevisjon. 

  

Beredskap: 

Beredskapsplaner 

Har kommunen gjort en vurdering av de ulike trussel områdene? Er 

beredskapsplaner operasjonalisere ut i organisasjonen? Evaluerer kommunen sin 

jobb med beredskapsplaner? 

Kontrollutvalget ønsker å starte med en orientering fra rådmannen. Etter å ha 

fått informasjon vil kontrollutvalget vurdere om området underlegges 

forvaltningsrevisjon. 

 

NAV: 

Økonomisk sosialhjelp 

Kontrollutvalget ønsker et forvaltningsrevisjonsprosjekt som besvarer om 

sosialtjenesten bidrar til å gjøre brukerne selvhjulpne. 

 

Teknisk sektor: 

Eiendomsforvaltning 

Dette prosjektet er bestilt 04.04.2016 og behandles høsten 2016. 

Formålet med undersøkelsen er å undersøke om Eidsvoll kommune kartlegger 

tilstanden til formålsbyggene på en god måte. Videre er formålet å undersøke 

hvordan tilstandskartleggingen brukes både til å planlegge vedlikehold og til å 

planlegge/gjennomføre drift. 

Kontrollutvalget har vedtatt følgende problemstillinger: 

 I hvilken grad gjennomføres tilstandskartleggingen av formålsbyggene på 

entilfredsstillende måte? 
 I hvilken grad brukes tilstandsinformasjonen til planlegging av både drift 

og vedlikehold? 
 

Prosjektstyring 

Kontrollutvalget ønsker en gjennomgang/vurdering av rapporteringsrutinene. 

Kontrollutvalget ønsker å starte med en orientering fra rådmannen. Etter å ha 

fått informasjon vil kontrollutvalget vurdere om området underlegges 

forvaltningsrevisjon. 

 

Flyktningeområdet: 

Integreringsarbeidet 

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre en undersøkelse av hvor vellykket dette 

arbeidet har vært i Eidsvoll kommune.  
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Rapportering av gjennomført kontroll 
Kontrollutvalget rapporterer fortløpende arbeidet med forvaltningsrevisjon til 

kommunestyret. I tillegg rapporteres det i utvalgets årsrapport.  

Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte forvaltningsrevisjon skal følges 

opp, og kontrollutvalget følger opp vedtakene. Kontrollutvalget skal også avgi 

rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til 

forvaltningsrevisjonsrapporter er blitt ivaretatt.  

Rullering av planen 
Denne planen er utarbeidet med tanke på forvaltningsrevisjon i kommende 4-

årsperiode. I tillegg til løpende vurdering av planen vil kontrollutvalget vurdere 

om den bør revideres etter 2 år. Kontrollutvalget ber kommunestyret om 

fullmakt til å fravike de vedtatte prioriteringene i planen basert på slike 

vurderinger, eller hvis andre forhold tilsier det. 
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Arkivsak-dok. 15/00071-54 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato 

Eidsvoll kontrollutvalg 11.12.2017 

RAPPORTERING FRA ROMERIKE REVISJON IKS 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering. 

Saksframstilling: 
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 

Sak 41/17
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Arkivsak-dok. 15/00063-8 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato 

Eidsvoll kontrollutvalg 11.12.2017 

KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2018 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2018, med de endringer som

fremkom i møtet.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2018 til orientering.

Vedlegg:  
Forslag til kontrollutvalgets årsplan for 2018 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for 
kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å 
ivareta oppgavene sine. Planen inneholder også en oversikt over de områder som er 
prioritert og hvilke kontroll- og tilsynsoppgaver som vil stå i fokus. 

Årsplanen er forankret i kontrollutvalgsreglementet. Sammen med 
kontrollutvalgsreglement, møtekalender og budsjett for kontroll og tilsyn så utgjør 
årsplanen et viktig styringsdokument for utvalget. 

Kontrollutvalget har mange oppgaver og virkemidler og årsplanen tar sikte på å 
gjenspeile dette ved å synliggjøre det totale kontroll- og tilsynsarbeidet. I tillegg har 
utvalget en oversikt med saker til behandling i hvert møte, som viser planlagt 
gjennomføring i 2018. Denne vil bli oppdatert fortløpende og er tilgjengelig på 
sekretariatets hjemmeside www.rokus.no. 

Forslag til kontrollutvalgets årsplan for 2018 legges frem til behandling i denne saken 
hvor det legges opp til en konkret gjennomgang av årsplanen i møtet. 

Kontrollutvalgets årsplan for 2018 vil bli oversendt kommunestyret. 

Sak 42/17
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Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en 

årsplan. Planen angir hovedmålene for 

kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en 

strategi for hvordan utvalget ønsker å 

ivareta oppgavene sine. Planen 

inneholder også en oversikt over de 

områder som er prioritert og hvilke 

kontroll- og tilsynsoppgaver som vil stå i 

fokus. 

Årsplan 2018 
Kontrollutvalget i Eidsvoll 

kommune 

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
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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.
 
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, 

administrasjon og revisjon. 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, administrasjonen 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. 

 

I hvert møte legger sekretariatet frem en oversikt med saker som skal behandles i møtene 

fremover. Oversikten vil bli oppdatert fortløpende, og er et viktig plandokument for 

kontrollutvalget. Her kan rådmannen og revisor foruten publikum følge med på når sakene 

er planlagt behandlet.  

 

Kontrollutvalget i Eidsvoll 
Kontrollutvalget i Eidsvoll består av 5 medlemmer.  
 

 

Møteplan 2018 
Kontrollutvalgets møter avvikles for åpne dører, i tråd med kommunelovens § 31. 

Kontrollutvalget har vedtatt følgende møteplan for 2018: 

Tirsdag 13. februar  

Tirsdag 3. april  

Tirsdag 15. mai  

Tirsdag 19. juni  

Tirsdag 4. september  

Tirsdag 13. november 

Tirsdag 11. desember  
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Kontrollutvalget starter sine møter kl. 17:00, og møtene holdes i Eidsvoll rådhus.   

 

Kontrollutvalgets hovedfokus i 2018 
 

Generelt tilsyn med forvaltningen og orienteringer 
Det generelle tilsynet med forvaltningen gjennomføres i hovedsak gjennom orienteringer 

fra administrasjonen – det tas fortløpende stilling til dette.   

 

Henvendelser til kontrollutvalget, utvalgets egne observasjoner og initiativ, samt saker hvor 

kommunen har vært omtalt i media vil fortløpende bli fulgt opp.  

 

Kontrollutvalget vil følge opp kommunestyre saker som er initiert av kontrollutvalget. For å 

bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for at ansatte i kommunen skal bli kjent 

med kontrollutvalget, kan utvalget besøke ulike kommunale virksomheter. Erfaring viser at 

virksomhetsbesøk gir et godt innblikk i den kommunale virksomheten. Tilbakemeldinger fra 

etatene er at også de opplever besøkene som positive. Kontrollutvalget ønsker å gå på 

følgende virksomhetsbesøk i 2018: 

o xx 

o xx 
 

Følge opp tilsyn fra andre som Fylkesmannen 
Sekretariatet vil fortløpende legge frem aktuelle og relevante tilsynsrapporter fra 

Fylkesmannen og andre statlige tilsynsorganer.      

 

Undersøkelser 
Kontrollutvalget bestiller mindre undersøkelser fra sekretariatet – eller revisjonen etter behov. 

En undersøkelse vil i all hovedsak dreie om et spesifisert område, saksfelt e.l. 

 

Uttalelse til årsregnskapet  
Kontrollutvalget har en plikt til å påse at regnskapsrevisjonen skjer på en betryggende måte.  

 

I henhold til kontrollutvalgsforskriften § 7, skal kontrollutvalget på bakgrunn av 

revisjonsberetningen, avgi en uttalelse om årsregnskapet. Denne skal avgis til kommunestyret, 

med kopi til formannskapet før dette behandler regnskapet.  

 

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.    

 

Forvaltningsrevisjoner 
Kontrollutvalget har utarbeidet en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 2017 - 

2020. Planen vil bli revidert i 2018.  

 

Kontrollutvalget har prioritert følgende prosjekter i perioden 2017-2020: 

Helse og omsorg: 

 Folkehelseprofil og forebyggende arbeid 
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 Samhandlingsreformen 

 Helseinstitusjon-sykehjem 

 Rus 

Skole: 

 Kapasitet/kvalitet 

 Mobbing 

Økonomi: 

 Offentlig anskaffelse-bygg/anlegg 

 Internkontroll på lønnsområdet 

 Langsiktig gjeld 

Beredskap: 

 Beredskapsplaner 

NAV: 

 Økonomisk sosialhjelp 

Teknisk sektor: 

 Eiendomsforvaltningen 

 Prosjektstyring 

Flyktningeområdet: 

 Integreringsarbeidet  

 

Kontrollutvalget har vedtatt følgende prioriteringer: 1. Folkehelseprofil og forebyggende 

arbeid, 2. Helseinstitusjon-sykehjem, 3. Offentlig anskaffelse-bygg/anlegg, 4. 

Kapasitet/kvalitet, 5. Internkontroll på lønnsområdet.  

 

Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Folkehelseprofil og forebyggende arbeid ble gjennomført i 

2017.       

 

Kontrollutvalget har bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt – xxxxx. Dette prosjektet 

behandles sommer/høst 2018. 

 

Kontrollutvalget er gitt fullmakt til å gjøre endringer i planen ved behov, slik at også andre 

områder enn det som er prioritert i planen kan velges.  

 

Kontrollutvalget vedtar på bakgrunn av prioriteringene i plan for forvaltningsrevisjon 

konkrete bestillinger av prosjekter i form av en bestillingsdialog med revisjonen i 

forbindelse med utarbeidelse av prosjektplan.   

 

Kontrollutvalget behandler prosjektrapportene og rapporterer til kommunestyret, og følger 

deretter opp rapportene i tråd med kommunestyrets vedtak.  
 

Selskapskontroller 
Kontrollutvalget har utarbeidet en plan for gjennomføring av selskapskontroll 2017 - 2020.  

 

Kontrollutvalget har prioritert følgende prosjekter i perioden 2017-2020: 

 Øvre Romerike Brann og Redning IKS   

 Orbit Arena 

 

De fleste selskaper er eid av flere kommuner, og det er enighet om at alle eierkommunenes 
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kontrollutvalg mottar og behandler rapportene. På denne måten deles resultatene.  

 

Kontrollutvalget bestiller kontroller for ett år av gangen, og har bedt revisjonen komme 

tilbake med en liste for gjennomføringen av kontrollene. 

 

Kontrollutvalget vil motta følgende kontroller i 2018:  

Øvre Romerike Brann og Redning IKS og Øvre Romerike Avfallsselskap IKS. For begge 

disse selskapene er det aktuelt å se på hvordan anbefalingene fra forrige eierskapskontroll 

har blitt fulgt opp.  

I tillegg vil det bli bestilt en ekstern selskapskontroll av Romerike Revisjon.   

 

Kontrollutvalget behandler prosjektrapportene og rapporterer til kommunestyret, og følger 

deretter opp rapportene i tråd med kommunestyrets vedtak. 

 

Oppgaver knyttet til 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. Kontrollutvalget vil behandle denne 

saken i sitt september møte 2018.  

 

I forslaget ligger rammen for kontrollutvalgets virksomhet, revisjonens virksomhet og 

sekretariatets virksomhet. Kontrollutvalgets forslag skal følge budsjettsaken til 

kommunestyret.   

 

Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, jf. 

Kontrollutvalgsforskriften § 4.  

 

Følgende rapporter fra Romerike Revisjon IKS er et ledd i arbeidet med å påse at 

revisjonsordningen er forsvarlig: 

 Oppdragsansvarlig revisorer avgir skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet 

 Overordnet revisjonsstrategi fra Romerike Revisjon IKS 

 Rapport på ressursbruk for revisjonsåret 2017/2018 

 Statusrapport etter interims revisjon  

 

Når det gjelder ‘rapport på ressursbruk for revisjonsåret 2017/2018’ har kontrollutvalget 

under årets behandling påpekt at det en god rapport som er nyttig i forhold til tilsyns- og 

bestillerrollen som kontrollutvalget har. Når det gjelder oppdrag som blir bestilt av 

rådmannen og ikke kontrollutvalget har utvalget bedt om å bli løpende orientert. 

Kontrollutvalget har også bedt om å bli løpende orientert i forhold til kvalitetskontroller som 

revisjonen kan bli tatt ut til. Når det gjelder kompetanseutviklingstiltak er det lagt til grunn 

at dette blir noe mer omtalt i rapporten i 2018.  

 

For øvrig rapporterer Romerike Revisjon som regel om sin virksomhet i hvert 

kontrollutvalgsmøte. 
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Kontrollutvalgets rapportering 
Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret. 

 

Kontrollutvalget rapporterer fortløpende til kommunestyret når det er viktig at dette blir 

holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak. 

 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 behandles i det første møtet i 2018, og oversendes 

deretter kommunestyret til orientering. Årsrapporten skal gjenspeile kontrollutvalgets 

samlede aktiviteter. Årsplan for 2019 behandles i siste møte i 2018. Rapportene sendes 

kommunestyret til orientering.  

 

Øvrige oppgaver og aktiviteter  
Kontrollutvalget har behov for en jevnlig oppdatering av sine kunnskaper. Det er i 

budsjettet lagt opp til at utvalget har mulighet til å delta på NKRFs 

kontrollutvalgskonferanse 7-8 februar 2018.  

 

Kontrollutvalgene på Romerike har en felles møteplass for kontrollutvalgsarbeidet. Dette 

holdes i regi av sekretariatet. Eidsvoll kontrollutvalg deltar på dette. Det vil bli holdt et 

seminar våren 2018 om «Hvordan bli en bedre bestiller av forvaltningsrevisjoner». 

 

Kontrollutvalgslederne på Romerike har også opprettet en egen møteplass hvor de møtes 

jevnlig for å utveksle erfaringer.      

 

Kontrollutvalgets leder eller nestleder vil være til stede i kommunestyret når saker som 

berører kontrollutvalget blir behandlet.  

 

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

tilsyn, blant annet gjennom hjemmesiden til sekretariatet – www.rokus.no.  

 

 

 

 

Eidsvoll 11.12.2017  

 

 

 

Vegard Ellingsen  

Kontrollutvalgsleder  

 

                                                                        Øystein Hagen 

                                                                        Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
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Arkivsak-dok. 15/00262-27 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato 

Eidsvoll kontrollutvalg 11.12.2017 

REFERATER 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar referatene til orientering. 

Vedlegg: 
1. Oversikt over saker til oppfølging 2017
2. Oversikt over saker til behandling 2017

Saksframstilling: 
Under denne saken legges referatsakene frem. 

Sak 43/17
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Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune 
 

Saker til oppfølging 2017 
 
Møte Sak nr. 

 
Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

13.2.17 1/17 Overordnet revisjonsstrategi 
for regnskapsrevisjon 2016 

Kontrollutvalget tar fremleggelsen om 

overordnet revisjonsstrategi for 

regnskapsrevisjon 2016 og 

revisjonsplan for Eidsvoll kommune til 

orientering. 

     

13.2.17 2/17 Prosjektplan - 

Folkehelsearbeid 

1. Kontrollutvalget bestiller 

forvaltningsrevisjonsprosjektet – 
Folkehelsearbeid. Kontrollutvalget 
ber om at vedlagte prosjektplan, 
med justering av problemstilling 3 
som fremkom under møtet, legges til 
grunn for det videre 
prosjektarbeidet. 

2. Prosjektet leveres til november 

møtet 2017, og gjennomføres 
innenfor en ramme på inntil 350 
timer. 

Romerike 

Revisjon 

    

13.2.17 3/17 Felles sak for alle 

kontrollutvalg på 

Romerike om plan for 

selskapskontroll 2017-

2020 

1. Kontrollutvalget 

godkjenner opplegget og 

tidsplanen for arbeidet 

med selskapskontroll, og 

gir sekretariatet fullmakt 

til å koordinere 

bestillingene. 

2. Kontrollutvalget bestiller 

en eierskapskontroll og 

forvaltningsrevisjon av 

Romerike Krisesenter 

IKS. Kontrollutvalget ber 

Romerike Revisjon IKS 

komme tilbake med 

prosjektplan for 

forvaltningsrevisjonen. 

Romerike 

Revisjon 
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

3. Kontrollutvalget bestiller 

en begrenset 

eierskapskontroll av Orbit 

Arena AS. 

13.2.17 4/17 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 

Saken tas til orientering.      

13.2.17 5/17 Kontrollutvalgets årsrapport 
2016 

1. Forslag til kontrollutvalgets 
årsrapport for 2016 vedtas. 

2. Saken oversendes kommunestyret 
med innstilling: 

 Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsrapport 
2016 til orientering. 

Kommune

styret 

Behandlet 

i 

kommune

styret 

xx.xx, sak 

xx/xx. 

   

13.2.17 6/17 Uttalelse om sammenslåing 

av Romerike 
kontrollutvalgssekretariat 
IKS (ROKUS) og Follo 
interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat 

(FIKS) 

Kontrollutvalget i Eidsvoll støtter 
forslaget om sammenslåing av ROKUS og 
FIKS fra 1.1.2018. Etter vår vurdering vil 
det gi et større og bredere fagmiljø og økt 
kompetanse. Sekretariatet vil også være 
mindre sårbart med flere å spille på. I 
fremlegget vises det også til at det vil bli 
billigere for Eidsvoll kommune. Vi ønsker 
ikke å legge føringer for hvor kontoret 
skal være lokalisert, så lenge det ikke 
medfører økte kostnader. Vi støtter 
forslaget om IKS som organisasjonsform. 

Kommune

styret 

Behandle

t i 

kommun

estyret 

xx.xx, 

sak 

xx/xx. 

   

13.2.17 7/17 Referater Kontrollutvalget tar 

referatene til orientering. 

     

13.2.17 8/17 Eventuelt (ingen vedtak)      
        

03.04.17 9/17 Forvaltningsrevisjonsrapport 
- Øvre Romerike Utvikling 
(ØRU)- styrets ansvar og 
oppfølging av ØRIK 

Kontrollutvalget ser med bekymring på 
de forhold som er påpekt i 
forvaltningsrevisjonsrapporten om Øvre 
Romerike Utvikling (ØRU) og Øvre 
Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK). 

Kommunes
tyret 

Behandlet i 
kommunes
tyret 09.05, 
sak 39/17. 
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

 
Rapporten beskriver de utfordringer som 
har vært og hvordan disse har blitt fulgt 
opp. Slik sett har rapporten vært 
avklarende. 

1. ØRIK er per i dag opphørt. 
2. Innkjøpssamarbeidet er 

omorganisert og ikke lenger en 
del av ØRU. 

3. Innkjøpssamarbeidet og 
regnskapsføringen er overført til 
Ullensaker kommune som et 
vertskommunesamarbeid. 
Deltagerkommunene har dermed 
ingen tjenesteproduksjon lagt til 
ØRU. 

4. Bonusordningen som metode for 
finansiering av 
innkjøpssamarbeidet er avviklet 
og løper i dag kun for allerede 
inngåtte kontrakter. 

 
I lys av de organisatoriske endringer som 
har skjedd så oversender kontrollutvalget 
saken til kommunestyret med følgende 
innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar rapporten til 
orientering. 
2. Kommunestyret gjør styrene og 
administrativ ledelse i de selskapene som 
kommunen har et eieransvar i 
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

oppmerksom på styrenes påseansvar og 
ledelsens gjennomføringsansvar for 
økonomioppfølging og internkontrollen. 

03.04.17 10/17 
 

Redegjørelse over 
revisjonshandlinger i Øvre 
Romerike Utvikling (ØRU) 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig 
orientering. 
 
Regnskapsføringen og oppfølgingen av 
bonusavtalene er lagt til Ullensaker 
kommune. Kontrollutvalget ber 
sekretariatet om å undersøke muligheten 
for at Eidsvoll kontrollutvalg kan få 
informasjon om resultatet av den 
pågående oppfølging av bonusavtalene 
når det foreligger. 

  Sekretær 
følger opp 
med 
Ullensaker 
KU. 

  

03.04.17 11/17 Justert prosjektplan - 
Folkehelsearbeid Eidsvoll 
kommune 

Kontrollutvalget tar justert prosjektplan 
til orientering. For øvrig henvises det til 
kontrollutvalgets vedtak i sak 2/17. 

     

03.04.17 12/17 Eierskapskontroll - Øvre 
Romerike Brann og Redning 
IKS 

Kontrollutvalget tar rapporten til 
orientering og oversender den til 
kommunestyret 
med følgende innstilling: 
Kommunestyret ber om at: 
1. Kommunens representant i ØRU-styret 
bidrar til at styret i ØRU vurderer behovet 
for et temamøte i regi av KS der temaet 
er eierstyring og rollen som 
eierrepresentant i kommunale selskaper, 
og om det er hensiktsmessig at ØRU er 
arrangør av et slikt temamøte. 
2. Kommunens representant i 
representantskapet i ØRBR bidrar til at 

Kommunes
tyret 

Behandlet i 
kommunes
tyret 09.05, 
sak 40/17. 
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Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

det gjennomføres styreevaluering i 
henhold til eiermeldingen. 
3. Kommunens representant i 
representantskapet i ØRBR bidrar til at 
det utarbeides rutiner for rapportering av 
styreevalueringen til representantskapet. 
4. Kommunens representant i 
representantskapet bidrar til at det blir 
utarbeidet 
styreinstruks i ØRBR. 
5. Eierne vurderer om det er behov for at 
selskapet utarbeider en egen 
selskapsstrategi. 
6. Eierne, ved en eventuell revidering av 
selskapsavtalen, må vurdere om 
delegeringen er hensiktsmessig. 
7. Kommunens representant i 
representantskapet bidrar til at selskapet 
slutter seg til KS styrevervregister. 
 

Kontrollutvalget vurderer å bestille en 
selskapskontroll med 
forvaltningsrevisjon i 2018 for å se 
nærmere på tjenestene fra Øvre 
Romerike Brann og Redning IKS. 
Utvalget vil innledningsvis be om en 
orientering fra brannsjefen. 

03.04.17 13/17 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 

Saken tas til orientering.      

03.04.17 14/17 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 
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03.04.17 15/17 Eventuelt (ingen vedtak)      

        

15.05.17 16/17 Kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskapet 2016 - 
Eidsvoll kommune 

Kontrollutvalgets uttalelse til Eidsvoll 
kommunes årsregnskap 2016 vedtas, 
og oversendes kommunestyret med kopi 
til formannskapet. 

Kommunes
tyret 

Behandlet i 
kommunes
tyret xx.xx, 
sak xx/xx. 

   

15.05.17 17/17 Revisjonsbrev nr. 9 - 
årsregnskapet 2016 

Kontrollutvalget tar rådmannens 
redegjørelse til orientering. 
For øvrig er nummerert brev nr. 9 
ivaretatt gjennom kontrollutvalgets 
uttalelse til 
årsregnskap 2016. 

     

15.05.17 18/17 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 

Saken tas til orientering.      

15.05.17 19/17 Orientering fra Øvre 
Romerike Brann og Redning 
IKS 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til 
orientering. 

     

15.05.17 20/17 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 

     

15.05.17 21/17 Eventuelt (ingen vedtak)      

        

4.9.17 22/17 Virksomhetsbesøk til 
Eiendomsforvaltningsavdelin
gen 

Kontrollutvalget tar virksomhetsbesøket 
til orientering. 

     

4.9.17 23/17 Rapportering revisjonsåret 
2016/2017 – Rapport fra 
Romerike Revisjon 

Kontrollutvalget tar rapporten til 
orientering og viser til de forhold som er 
kommentert i saksfremstillingen. 

     

4.9.17 24/17 Engasjementsbrev fra 
Romerike Revisjon IKS 

Kontrollutvalget tar revisjonens 
engasjementsbrev til orientering. 
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4.9.17 25/17 Uavhengighetserklæring fra 
oppdragsansvarlig revisor for 
regnskapsrevisjon 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors 
egenvurdering av uavhengighet tas til 
orientering. 

     

4.9.17 26/17 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 

Saken tas til orientering.      

4.9.17 27/17 Budsjett for kontroll- og 
tilsynsvirksomheten 2018 

Følgende forslag til budsjettet for 
kontroll- og tilsynsordningen for Eidsvoll 
kommune vedtas, med forbehold om 
representantskapsbehandling i Romerike 
Revisjon IKS og ROKUS IKS, og oversendes 
kommunen som kontrollutvalgets forslag 
til ordningen for 2018. 
 
(tabell er ikke tatt med her) 
 
Forslaget følger formannskapets 
innstilling til kommunestyret vedrørende 
budsjettet for Eidsvoll kommune 2018. 

Kommunen     

4.9.17 28/17 Referater Kontrollutvalget tar referatene og 
redegjørelsene til orientering. 

     

4.9.17 29/17 Eventuelt Kontrollutvalget avventer 
kommunestyrets behandling i saken. 

     

4.9.17 30/17 Prosjektplan: 
Forvaltningskontroll og 
oppfølging av tidligere 
eierskapskontroll i Romerike 
Krisesenter IKS 

1. Kontrollutvalget bestiller 
forvaltningskontroll og oppfølging av 
tidligere eierskapskontroll i Romerike 
Krisesenter IKS. Vedlagte 
prosjektplan vedtas. 

2. Prosjektet leveres medio desember 
2017, og gjennomføres innenfor en 
ramme på inntil 400 timer. 

3. Oppdragsansvarlig 

Romerike 
Revisjon 
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forvaltningsrevisors egenvurdering av 
uavhengighet tas til orientering. 

        

13.11.17 31/17 Orientering om overordnet 
revisjonsstrategi for 
regnskapsrevisjon 2017 

Kontrollutvalget tar fremleggelsen om 
overordnet revisjonsstrategi for 
regnskapsrevisjon 2017 for Eidsvoll 
kommune til orientering. 

     

13.11.17 32/17 Eierskapskontroll – Orbit 
Arena AS 

Kommunestyret ber kommunens 
representant i generalforsamlingen: 
1. Påse at det ferdigstilles en fullverdig 

og omforent eierstrategi for 
OrbitArena AS. 

2. Bidra til en endring i selskapets 
vedtekter som sikrer at sakspapirer til 
generalforsamlingen foreligger i god 
tid slik at det muliggjør folkevalgt 
forankring. 

Kommunestyret ber rådmannen fremme 
forslag om skriftlige interne rutiner som 
sikrer at selskaps-saker undergis 
folkevalgt forankring. 

Kommunes
tyret 

Behandlet i 
kommunes
tyret xx.xx, 
sak xx/xx. 

  

13.11.17 33/17 Forvaltningsrevisjonsprosjekt
et - Folkehelsearbeid 

Kontrollutvalget tar 
forvaltningsrevisjonsrapporten til 
orientering, og oversender den til 
kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret ber rådmannen: 
1. Ferdigstille arbeidet med å etablere 

en internkontroll for 
folkehelsearbeidet. 

2. Sikre at folkehelsearbeidet forankres i 

Kommunes
tyret 

Behandlet i 
kommunes
tyret xx.xx, 
sak xx/xx. 
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alle kommunens sektorer. 
3. Sikre at mål og tiltak for 

folkehelsearbeidet svarer på de 
folkehelseutfordringer som er 
identifisert i oversiktsdokumentet. 

13.11.17 34/17 Bestilling av 
selskapskontroller 2018 

1. Kontrollutvalget bestiller en 
eierskapskontroll av selskapene Øvre 
Romerike brann og redning IKS og 
Øvre Romerike avfallsselskap IKS. 

2. Kontrollutvalget gir sekretariatet 
fullmakt til å koordinere bestillingene 
til Romerike Revisjon IKS. 

Romerike 
Revisjon 

Behandles i 
2018 

   

13.11.17 35/17 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 

Kontrollutvalget tar rapporteringen og 
presentasjonen til orientering. 

     

13.11.17 36/17 Regnskapsføring og 
oppfølging av bonusavtalene 
i ØRU/ØRIK 

Kontrollutvalget har med dette fulgt opp 
sitt vedtak av 3. april 2017. Saken 
vedrørende Øvre Romerike utvikling 
(ØRU) og Øvre Romerike 
innkjøpssamarbeid (ØRIK) avsluttes. 
 
Kontrollutvalget tar notat av 12. oktober 
2017 fra kontrollutvalget i Ullensaker 
kommune til orientering. 

     

13.11.17 37/17 Salg av areal ved Rubis til 
Sundet Brygge AS 

På bakgrunn av kommunestyrets 
behandling og vedtak i sak 58/17 - Salg av 
areal ved Rubis til Sundet Brygge AS, ser 
ikke kontrollutvalget grunn til å foreta seg 
noe ytterligere i denne saken. 

     

13.11.17 38/17 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 

     

13.11.17 39/17 Eventuelt (ingen vedtak)      
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11.12.17 40/17       
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Saker til behandling 2017 

 Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune 
 

Møte Saker 

I hvert møte eller når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Postjournal 

 Rapportering fra revisjonen   

 Oversikt over saker til behandling og saker til oppfølging 

 Referatsaker 

 Eventuelt 

13. februar 
Kl. 17:00 

 

 Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 

 Prosjektplan -folkehelsearbeid 

 Uttalelse om sammenslåing av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 

(ROKUS) og Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 

 Fellessak for alle kontrollutvalg på Romerike om plan for 

selskapskontroll 2017 – 2020 

 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2016   

3. april 
Kl. 17:00 

 Selskapskontroll (eierskapskontroll) – Øvre Romerike Brann og 

Redningsvesen IKS 

 Behandle forvaltningsrevisjonsrapporten - Øvre Romerike Utvikling 

(ØRU)- styrets ansvar og oppfølging av ØRIK 

 Redegjørelse over revisjonshandlinger i Øvre Romerike Utvikling 

(ØRU) 

 Justert prosjektplan -folkehelsearbeid 

15. mai 
Kl. 09:00 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 – Eidsvoll kommune 

 Nummerert brev nr. 9 – årsregnskapet 2016 

 Orientering fra Øvre Romerike Brann og Redning IKS 

19. juni 
Avlyst 

  

4. september 

Kl. 17:00 

 

 Virksomhetsbesøk til Eiendomsforvaltningsavdelingen 

 Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten 2018 

 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for 
regnskapsrevisjon 

 Engasjementsbrev fra Romerike Revisjon IKS 

 Rapport revisjonsåret 2016/2017 til Eidsvoll kontrollutvalg, fra 
Romerike Revisjon 

 Prosjektplan selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS 

 Orienteringssak om formannskaps sak (Lundsjordet) 

 (Referatsak - forvaltningsrevisjonsrapport -barneverntjenesten - 
Nannestad kommune) 

13. november 

Kl. 17:00 

 Behandle forvaltningsrevisjonsprosjektet – Folkehelsearbeid  

 Behandle eierskapskontroll (begrenset) – Orbit Arena AS 
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Møte Saker 

 Orientering fra revisjonen: Forvaltningsrevisjonsrapporten - 
Barneverntjenesten i Nannestad kommune 

 Salg av areal ved Rubis til Sundet Brygge AS  

 Bestilling av selskapskontroller 2018 

 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 

 Regnskapsføring og oppfølging av bonusavtalene i ØRU/ØRIK 

11. desember  

Kl. 17:00 

 Kontrollutvalgets årsplan for 2018 

 Bestille nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt   

2018  Ekstern bestilling av selskapskontroll av RRI 

Annet  Bårlidalen renseanlegg – granskningsrapport 

 Agresso HR datasystem – kontroll av systemet 

 Statusoppdatering om varslingssak mottatt i revisjonen 
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Eidsvoll kontrollutvalg 11.12.2017 

EVENTUELT 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 

Saksframstilling: 
. 

Sak 44/17
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