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medlemmer  

Tor-Arne Lie Jensen (leder) 
Tore Kampen (nestleder) 
Jon Arild Hoelsengen 
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Anita Sollie 

Kopi av innkallingen sendes: 

Ordfører Mona Granbakken Mangen 
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(Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 81 / 99 50 34 02,ev 
oyshag@lorenskog.kommune.no) 

Innkalt til sak Kst. Rådmann Helga Soldal i sak 17/2014. Daglig leder Morgan Lervaag i sak 
18/2014 og daglig leder Tormod Dragland i sak 19/2013. 

SAKSLISTE 

Sak nr. Sak Ca tid for 
behandling 

17/2014 Regnskapet og årsberetning 2013 for Sørum kommune. 14:00 

18/2014 Regnskapet og årsberetning 2013 for Sørum kommunale eiendomsselskap 

KF. 

15:30 

19/2014 Regnskapet og årsberetning 2013 for Sørum kommunalteknikk KF. 17:00 

20/2014 Revisjonen legger frem en forundersøkelse i forbindelse med KU-sak 

08/2014 - Strakstiltak på Sørum kirkegård. 

18:30 

21/2014 Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt. 19:30 

22/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 19:45 

23/2014 Eventuelt. 20:00 

Tor-Arne Lie Jensen (sign.) 
Kontrollutvalgets leder 

Lørenskog 29.4.14 

Øystein Hagen 
Konsulent  



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

17/2014 Regnskapet og årsberetning 2013 for Sørum kommune. 6.5.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
1. Årsregnskap og årsberetning 2013 (Egen utsendelse – ta med dokumentene i møtet)

2. Kopi av revisors beretning for Sørum kommunes regnskap 2013

3. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2013.

4. Økonomiske nøkkeltall for kommunene i ØRR, utarbeidet av revisjonen.

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

omfatte alle økonomiske midler som er til disposisjon for året, samt anvendelsen av dette 

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

fremlegges for kontrollutvalget til behandling (vedlegg 1).  

Rådmannen er innkalt til møtet for å presentere årsregnskap og årsberetning, og eventuelt svare på 

kontrollutvalgets spørsmål. Revisjonen vil redegjøre for revisjonsberetningen.   

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

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

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

fastsetter kontrollutvalgets rett til å knytte kommentarer til årsregnskapet med revisjonsberetning før 

årsregnskapet behandles i kommunestyret. Økonomi- og administrasjonsutvalget i Sørum avgir sin 

innstilling om årsregnskapet i møte 21. mai 2014. 

Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret. Årsberetningen skal oversendes 

kontrollutvalget før utvalget avgir uttalelse til årsregnskapet. Administrasjonen skal avgi 

årsberetningen uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. (Forskrift om årsregnskap og 

årsberetning § 10). 

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

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

følgende forhold: 

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

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

om beløpene i den revisjonspliktiges årsregnskap stemmer med regulert budsjett,

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

forslag til anvendelse av regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig

underskudd, er i samsvar med lov og forskrifter,

4. om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig

registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.
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Revisor har avlagt beretning 15.april 2014 (vedlegg 2).  

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

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

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

Nytt av året er at kommunen skal redegjøre for iverksatte og planlagte tiltak for å sikre betryggende 

kontroll og en høy etisk standard (jf. Kommuneloven § 48 nr.5). Eksempler på ulike typer tiltak som 

kan omtales er: 

 Kommunens arbeid med eller oppdatering av de etiske retningslinjer eller tiltak for å skape

oppmerksomhet og kunnskap om disse.

 Rådmannens arbeid med å forbedre internkontrollen,

 Kontrollutvalgets gjennomføring av forvaltningsrevisjoner på områder av betydning for

kommunens tillit og omdømme.

Vedlagt følger forslag til kontrollutvalgets uttalelse, se vedlegg 3. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunes årsregnskap og årsberetning 2013 vedtas, og 

oversendes kommunestyret med kopi til økonomi- og administrasjonsutvalget. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
Sørum kommunestyre 



Vedlegg 2 til sak 17/2014





       KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

Til kommunestyret i Sørum kommune 

Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunes årsregnskap for 2013 

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

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

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

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

Kontrollutvalget har i sitt møte 6. mai behandlet Sørum kommunes årsregnskap for 2013. 

Følgende dokumenter danner grunnlaget for vår uttalelse:  

 Sørum kommunes årsregnskap og årsberetning for 2013

 Revisors beretning for 2013

 Økonomiske nøkkeltall for kommunene i ØRR, utarbeidet av revisjonen.

Avleggelsen av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er gjort til rett tid og i 

samsvar med lover og forskrifter. 

Det konstateres at Sørum kommunes driftsregnskap viser et regnskapsmessig mindreforbruk 

på kr 0. Netto driftsresultat var på -16 607 mill. kroner, og utgjør -1,7 % av kommunens 

brutto driftsinntekter. Dette er vesentlig lavere en Fylkesmannens anbefaling som er minimum 

3 %, og at det over tid bør ligge mellom 3 og 5 %. Kontrollutvalget ser med bekymring på at 

det har vært et negativt resultat over flere år.    

Kontrollutvalget har merket seg at i forbindelse med salg av Krogstad Miljøpark AS så 

foreligger det avvikende vurderinger av salgsverdi, og at det dermed foreligger en potensiell 

tapsrisiko for Sørum kommune som står som garantist.  

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

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

standard i virksomheten.» Det er redegjort for dette i beretningen. 

Det bemerkes at revisjonsberetningen avlegges uten forbehold. 

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

revisjonsmerknader ved årsskifte. 

Kontrollutvalget har ingen ytterligere bemerkninger til årsregnskapet 2013 for Sørum 

kommune. 

Vedlegg 3 til sak 17/2014



       KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

Sørum, den 6. mai 2014 

Tor-Arne Lie Jensen 

Leder av kontrollutvalget 

Kopi: Økonomi- og administrasjonsutvalget 



Nøkkeltall

2009 2010 2011 2012 2013

Sum Driftsutgifter:(økning i %)

Nes 6,13 % 0,19 % 9,61 % 4,94 % 9,16 %

Aurskog-Høland Økning Sum driftsutg - avskrivninger 7,76 % 7,22 % 6,20 % 6,72 % 6,20 %

Sørum fra fjorårets regnskap 18,43 % 3,96 % 12,26 % 7,17 % 8,11 %

Fet 15,57 % 3,90 % 4,93 % 6,94 % 10,69 %

Sum Driftsinntekter:(økning i %)

Nes 9,47 % 1 5,62 % 7,18 % 4,36 % 7,73 %

Aurskog-Høland 6,70 % 6,19 % 5,41 % 10,47 % 5,95 %

Sørum 15,42 % 5,29 % 7,33 % 14,39 % 3,57 %

Fet 14,25 % 6,30 % 5,25 % 6,30 % 7,96 %

Skattedekningsgrad:
Nes 38,3 40,6 34,7 35,8 34,9

Aurskog-Høland viser hvor stor andel skatteinnt. 35,8 36,5 31,8 32,2 33,3

Sørum utgjør av driftsutg. 42,8 45,3 38,4 39,6 39,3

Fet dvs at 39,3% av driftsutg er 50,1 50,8 45,6 44,8 44

finansiert med skatteintekter

Skatte- og rammetilskuddsgrad:
Nes 62,3 66,1 74 77,6 74,6

Aurskog-Høland 64,1 63,1 73,2 76,0 76,1

Sørum viser hvor stor andel skatteinnt. 59,9 62,7 73,1 75,6 73,4

Fet og rammetilsk utgjør av driftsutg. 63,5 64 75,9 75,9 74,6

dvs at 73,4% av driftsutg er

finansiert med skatt/rammetilsk

Resultatgrad:
Nes 2,9 7,8 5,9 5,4 3,9

Aurskog-Høland viser hvor mye brutto 1,9 1 0,3 3,8 3,6

Sørum driftres utgjør av driftsinntekter -0,9 0,3 -4,2 2,4 -1,9

Fet bør være så høy som mulig 3,7 5,8 5,6 5 2,8

Netto resultatsgrad:
Nes 0,6 6,8 5 4 3,2

Aurskog-Høland viser hvor mye netto driftres 1,3 0,1 -0,2 3,2 3,7

Sørum utgjør av driftsinntekter -0,3 0,9 -3,7 2,8 -1,7

Fet fylkesmannens anbefaling 3-5% 1,3 3,5 3,3 2,2 1,1

Rente- og avdragsbelastning:
Nes 230 63,9 84,1 105,8 130,1

Aurskog-Høland viser hvor stor andel (netto) 348,5 635,6 1890,8 145,7 139,3

Sørum renter og avdrag utgjør av -1,4 7,7 -1,1 1,4 -15,3

Fet brutto driftres. Over 100 betyr 199,9 122,9 136,5 166,9 257,9

at renter/avdrag er større (betaler mer)

enn brutto driftres.

Lånefinansieringsgrad:
Nes 81,1 81,1 54,4 76,7 72,1

Aurskog-Høland viser hvor mye av finansieringsbehovet 53 64,2 57,5 57 57,6

Sørum i investeringsregnskapet som er 32,2 49,1 16,5 69,6

Fet finansiert med lån 63,7 83 86,4 79,9 69

Egenkapitalfinansieringsgrad:
Nes 18,4 18,9 45,6 23,3 27,9

Aurskog-Høland viser hvor mye av årets finansieringsbehov 46,5 36 46,7 40,9 31,5

Sørum i investeringsregnskapet som er 37,5 67,8 50,9 83,5 30,4

Fet finansiert med egenkapital 38,9 13,7 13,6 20,1 31

anbefaling f.mann 25%

Likviditetsgrad 1:  (Sier noe om evnen til å finansiere sine kortsiktige gjeldsforpliktelser)

Likvider:

Nes 0,4 1 1 1,3 1,0

Side 1

Vedlegg 4 til sak 17/2014



Nøkkeltall

Aurskog-Høland Likvider (kasse/bank/post)/ 1,8 1,5 1,4 1,2 1,6

Sørum kortsiktig gjeld 0,8 0,9 0,5 0,6 0,6

Fet 1,2 1,5 2 1,7 1,5

Likvider ekskl. lånemidler:

Nes -0,4 0,3 0,7 0,9 0,9

Aurskog-Høland Likvider (kasse/bank/post) - 1,2 1 1 1 1,1

Sørum ubrukte lånemidler/kortsiktig gjeld 0,8 0,9 0,5 0,6 0,4

Fet 1 1,1 1,2 1,1 1,0

Likviditetsgrad 2:
Omløpsmidler:

Nes Omløpsmidler (likv+korts fordr)/ 1,9 2,4 2,7 2,5 2,3

Aurskog-Høland kortsiktig gjeld 2,2 2,1 1,9 1,5 1,5

Sørum 1,2 1,3 1,1 1,2 1,1

Fet 1,7 1,9 2,4 2,2 1,9

Omløpsmidler ekskl. lånemidler

Nes 1 1,8 2 2,1 2,3

Aurskog-Høland Omløpsmidler-ubrukte lånemidler/ 1,6 1,6 1,5 1,3 1,6

Sørum kortsiktig gjeld 1,2 1,3 1,1 1,2 1,1

Fet 1,5 1,5 1,6 1,6 1,5

Lånegjeld pr. innbygger kr.:(inkl lånemidler)
Nes 38 242 38 864 39 902 40 289 39 980

Aurskog-Høland 50 319 41 132 41 042 39 814 43 338

Sørum 47 679 66 925 63 751 67 576 67 975

Fet 70 265 59 793 69 376 69 233 67 258

Skatteinntekt pr. innbygger kr.
Nes 5,0 % 19 143 19 900 18 812 19 379 20 340

Aurskog-Høland 8,2 % 17 651 18 658 16 919 17 818 19 276

Sørum 3,9 % 21 419 22 484 20 832 22 650 23 531

Fet 6,2 % 24 344 24 957 23 163 23 943 25 420

%-vis økning fra året før

Med unntak av lånegjeld og skatteinntekt pr innb. Er ikke Sørum sine tall sammenlignbare med de andre kommunene

da de har 2 kommunale foretak som ikke er med i de øvrige beregningene. Nes har også ett foretak, men vil ikke ha like stor innvirkning.

Tallene for Sørum og Nes er eks eiendomska og naturressursskatt. Tar vi hensyn til alle typer skatter blir tallene:

Nes 21 327

Aurskog-Høland 19 276

Sørum 25 083

Fet 25 429

Brukt innbyggere pr 1.1.2014

Side 2



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

18/2014 Regnskapet og årsberetning 2013 for Sørum 

kommunale eiendomsselskap KF. 

6.5.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
1. Årsregnskap og årsberetning 2013 (Egen utsendelse – ta med dokumentene i møtet)

2. Kopi av revisors beretning for Sørum kommunale eiendomsselskap KF regnskap 2013.

3. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2013.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har innkalt daglig leder, Tormod Dragland, for å presentere foretakets årsregnskap 

og årsberetning 2013 (vedlegg 1). Det er opp til daglig leder om han i så fall vil ha med seg noen 

andre i tillegg under behandlingen. Revisjonen vil redegjøre for revisjonsberetningen.    

Kontrollutvalget skal i tråd med forskrift for kontrollutvalg § 7 komme med en uttalelse til 

årsregnskapet. Grunnlaget for uttalelsen er årsregnskapet, styrets årsberetning og 

revisjonsberetningen. I tillegg vil kontrollutvalget kunne bygge på eventuelle opplysningen som 

kommer frem i møtet. Revisor la frem en ren beretning uten forbehold, se vedlegg 2. 

Kontrollutvalget viser til sin uttalelse for kommentarer til regnskapssaken, se vedlegg 3.     

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum eiendomsselskap KF årsregnskap og årsberetning 2013 vedtas, 

og oversendes kommunestyret med kopi til foretakets styre. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
Sørum kommunestyre 



Vedlegg 2 til sak 18/2014





KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

Til kommunestyret i Sørum kommune 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2013 for Sørum kommunale 

eiendomsselskap KF    

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

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

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

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

Kontrollutvalget har i sitt møte 6. mai behandlet Sørum kommunale eiendomsselskap KF 

årsberetning og årsregnskap for 2013. Følgende dokumenter danner grunnlaget for vår 

uttalelse:  

 Sørum kommunale eiendomsselskap KF årsregnskap og årsmelding 2013

 Revisors beretning for Sørum kommunale eiendomsselskap KF 2013.

Kontrollutvalgets uttalelse har i tillegg bygget på muntlige opplysninger som kom fram under 

behandlingen av saken i møtet. 

Avleggelsen av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er gjort til rett tid og i 

samsvar med lover og forskrifter.  

Det konstateres at Sørum kommunale eiendomsselskap KF har et regnskapsmessig 

mindreforbruk på kr 430 446. Netto driftsresultat var på 4,225 mill. kroner, og dette utgjør 3,2 

% av foretakets brutto driftsinntekter. Dette er innenfor Fylkesmannens anbefaling som er 

minimum 3 %, og at det over noe tid bør ligge mellom 3 og 5 %.   

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

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

standard i virksomheten.» Kontrollutvalgets har merket seg rapporteringen på etikk, men vil 

fremheve at også rapportering på arbeid om internkontroll er relevant å nevne her.   

Det bemerkes at revisjonsberetningen avlegges uten forbehold. 

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

revisjonsmerknader ved årsskiftet. 

Kontrollutvalget har ingen ytterligere bemerkninger til årsregnskapet 2013 for Sørum 

kommunale eiendomsselskap KF.  

Vedlegg 3 til sak 18/2014



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

Sørum, den 6. mai 2014 

Tor-Arne Lie Jensen 

Leder av kontrollutvalget 

Kopi: Styret i Sørum kommunale eiendomsselskap KF 



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

19/2014 Regnskapet og årsberetning 2013 for Sørum 

kommunalteknikk KF. 

6.5.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
1. Årsregnskap og årsberetning 2013 (Egen utsendelse – ta med dokumentene i møtet)

2. Kopi av revisors beretning for Sørum kommunalteknikk KF regnskap 2013.

3. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2013.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har innkalt daglig leder, Morgan Lervaag, for å presentere foretakets årsregnskap og 

årsberetning 2013 (vedlegg 1). Det er opp til daglig leder om han i så fall vil ha med seg noen andre i 

tillegg under behandlingen. Revisjonen vil redegjøre for revisjonsberetningen. 

Kontrollutvalget skal i tråd med forskrift for kontrollutvalg § 7 komme med en uttalelse til 

årsregnskapet. Grunnlaget for uttalelsen er årsregnskapet, styrets årsberetning og 

revisjonsberetningen. I tillegg vil kontrollutvalget kunne bygge på eventuelle opplysningen som 

kommer frem i møtet. Revisor la frem en ren beretning uten forbehold, se vedlegg 2.  

Kontrollutvalget viser til sin uttalelse for kommentarer til regnskapssaken, se vedlegg 3.  

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunalteknikk KF årsregnskap og årsberetning 2013 vedtas, 

og oversendes kommunestyret med kopi til foretakets styre. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
Sørum kommunestyre 



Vedlegg 2 til sak 19/2014





KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

Til kommunestyret i Sørum kommune 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2013 for Sørum 

kommunalteknikk KF    

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

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

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

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

Kontrollutvalget har i sitt møte 6. mai behandlet Sørum kommunalteknikk KF årsberetning og 

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

 Sørum kommunalteknikk KF årsregnskap og årsmelding 2013

 Revisors beretning for Sørum kommunalteknikk KF 2013.

Kontrollutvalgets uttalelse har i tillegg bygget på muntlige opplysninger som kom fram under 

behandlingen av saken i møtet. 

Avleggelsen av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er gjort til rett tid og i 

samsvar med lover og forskrifter.  

Det konstateres at Sørum kommunalteknikk KF har et regnskapsmessig merforbruk på kr 180 

540. Netto driftsresultat var på 2,542 mill. kroner, og dette utgjør 3,0 % av foretakets brutto 

driftsinntekter. Dette er innenfor Fylkesmannens anbefaling som er minimum 3 %, og at det 

over noe tid bør ligge mellom 3 og 5 %.    

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

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

standard i virksomheten.» Kontrollutvalgets har merket seg rapporteringen på etikk, men vil 

fremheve at også rapportering på arbeid om internkontroll er relevant å nevne her. 

Det bemerkes at revisjonsberetningen avlegges uten forbehold. 

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

revisjonsmerknader ved årsskiftet. 

Kontrollutvalget har ingen ytterligere bemerkninger til årsregnskapet 2013 for Sørum 

kommunalteknikk KF.   

Vedlegg 3 til sak 19/2014



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

Sørum, den 6. mai 2014 

Tor-Arne Lie Jensen 

Leder av kontrollutvalget 

Kopi: Styret i Sørum kommunalteknikk KF 



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

20/2014 Revisjonen legger frem en forundersøkelse i 

forbindelse med KU-sak 08/2014 - Strakstiltak på 

Sørum kirkegård.  

6.5.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

 Revisjonens svar på forundersøkelse bestilt av kontrollutvalget i sak 08/2014 (ettersendes,

eller leveres ut i møtet).

Saksopplysninger 
I behandlingen av kontrollutvalgs sak 08/2014 - Drøfting vedrørende kommunestyrets vedtak i sak 

144/13 og 17/14 - Strakstiltak på Sørum kirkegård ble det fattet følgende vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar kommunestyrets vedtak i sak 17/14 til etterretning, og ber revisjonen om å

foreta en forundersøkelse.

2. Revisjonen bes å legge frem resultatet av sin undersøkelse i kontrollutvalgets møte den 6.5.2014.

Revisjonen legger frem resultatet av sin forundersøkelse i denne saken. Da revisjonens notat ikke er 

klart til utsendelse av denne innkallingen vil notatet bli vedlagt protokollen fra møtet. 

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

21/2014 Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt. 6.5.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

22/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 6.5.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2014 for kontrollutvalget i Sørum, med jnr. 1 til 26 -2014.

2. Melding om vedtak i kommunestyret sak 28/14 – Forvaltningsrevisjonsrapport –

sykefraværsarbeid i Sørum kommune.

3. Melding om vedtak i kommunestyret sak 29/14 – Kontrollutvalgets årsrapport for 2013.

4. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2014, sist redigert 29.4.14.

5. Tiltaksplan 2014, sist redigert 29.4.14.

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 

Hensikten er gjensidig orientering om aktuelle saker. Andre saker som kontrollutvalget vil få en 

orientering om er:  

 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



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

1 08.01.2014 08.01.2014 x Sørum kontrollutvalg Innkalling av Rådmannen 419.2.2

2 16.01.2014 13.12.2013 x Østre Romerike revisjonsdistrikt

Forvaltningsrevisjonsrapport sykefraværsarbeid i 

Sørum kommune + rådmannens høringsuttalelse 419.9.3

3 29.01.2014 29.01.2014 x Sørum kommune Særutskrifter i sak 02/2014 og 03/2014. 419.5.5

4 21.01.2014 20.01.2014 x Skedsmo kemnerkontor

Skedsmo kemnerkontor sin årsrapport og 

årsregnskap for 2013. 419.5.1

5 06.02.2014 05.02.2014 x Sørum kommune

Vedtak fra Kommunestyret 05.02.2014, sak 

26/14, Årsplan for kontrollutvalget i Sørum 2014 419.1.4

6 06.02.2014 06.02.2014 x Sørum kommune

Epost kommunikasjon med administrasjonen 

angående kommunestyrevedtak - Sørum 

kommune 419.epost

7 05.02.2014 05.02.2014 x Sørum kommune Invitasjon fra ordfører til kommunestyret 419.epost

8 03.02.2014 03.02.2014 x Sørum kommune

Epost kommunikasjon mellom 

kontrollutvalgsleder og politisk sekretariat 

vedrørende uleselige dokumenter i agendaene til 

kommunestyremøtene 419.epost

9 07.02.2014 07.02.2014 x Sørum kommune

Vedtak Sørum kommunestyre 05.02.2014, Sak 

17/14, Strakstiltak på Sørum kirkegård, ny 

vurdering av kostnadskalkyle - Oversendes 

kontrollutvalget for nærmere ettersyn 419.6.1

10 11.02.2014 11.02.2014 x Nedre Romerike distriktsrevisjon Eierskapskontroll Romerike Krisesenter IKS 419.10.3

11 07.02.2014 07.02.2014 x Nedre Romerike distriktsrevisjon Eierskapskontroll ROAF IKS 419.10.3

12 11.02.2014 11.02.2014 x Nedre Romerike distriktsrevisjon Eierskapskontroll Norasonde AS 419.10.3

13 25.02.2014 25.02.2014 x Nedre Romerike distriktsrevisjon Kronologisk gjennomgang av KU sak 08/2014. 419.6.1

14 26.02.2014 25.02.2014 x Sørum kommune Protokoll 25.2.14 419.5.4

15 26.02.2014 26.02.2014 x Nedre Romerike distriktsrevisjon Særutskrift i sak 08/2014. 419.5.5

16 10.03.2014 10.03.2014 x Skedsmo kemnerkontor Skatterapport februar 2014. 419.e-post

Postliste 2013 for kontrollutvalget i Sørum
Vedlegg 1 til sak 22/2014



17 20.03.2014 19.03.2014 x Sørum kommune

Vedtak fra Kommunestyret 19.03.2014, sak 

29/14, Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 419.1.5

18 03.04.2014 31.03.2014 x Sørum kommune Sørum kommunes årsberetning for 2013 419.7.3

19 03.04.2014 12.03.2014 x Sørum kommune Sørum kommunes årsregnskap for 2013 419.7.3

20 03.04.2014 18.03.2014 x Sørum kommune

Årsmelding og årsregnskap 2013 for Sørum 

kommunale eiendomsselskap KF 419.8.3

21 09.04.2014 08.04.2014 x Sørum kommunalteknikk KF

Notat til Revisjon og Kontrollutvalget - Sørum 

Kommunalteknikk KF's bruk av servicebiler og 

maskiner 419.6.1

22 08.04.2014 31.03.2014 x Sørum kommune

Årsmelding og årsregnskap for 2013 - Sørum 

Kommunalteknikk KF 419.8.3

23 08.04.2014 08.04.2014 x Nedre Romerike distriktsrevisjon Nøkkeltall ifbm. Årsregnskapet 2013. 419.7.3

24 08.04.2014 08.04.2014 x Sørum kommune

Inkalling av rådmann, Sørum eiendomsselskap og 

Sørum komunalteknikk til KU møte 6.5.14 i 

forbindelse med årsregnskapet 2013. 419.2.2

25 28.04.2014 15.04.2014 x Østre Romerike revisjonsdistrikt

Revisjonsberetninger 2013 for Sørum kommune, 

Sørum kommunale eiendomsselskap KF og Sørum 

Kommunalteknikk KF. 419.7.3

26 24.04.2014 24.04.2014 x Harlad Ringstad, Sørum Krf

Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende 

vurdering av forhold rundt kommunestyre sak 

86/12. 419.2.2

27

28

29

30

31

14

15

16

18

19

20

21

22

23



SAKSPROTOKOLL 

Arkivsak-dok. 14/00219 
Arkivkode 
Saksbehandler Kari Gaalaas 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 19.03.2014 28/14 

Forvaltningsrevisjonsrapport - sykefraværsarbeid i Sørum kommune 

Kommunestyret har behandlet saken i møte 19.03.2014 sak 28/14 

Møtebehandling 
Fra kontrollutvalget forelå slik innstilling: 
1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp rapportens funn og

anbefalinger.
3. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan

anbefalingene er fulgt opp 2. halvår 2014.

Repr. Marianne Grimstad Hansen satte på vegne av Høyre fram slikt tilleggsforslag: 
Kommunestyret sender forvaltningsrevisjonsrapporten om sykefraværsarbeid i 
Sørum kommune til økonomi- og administrasjonsutvalget, og ber om at rapporten 
legges til grunn i det videre arbeidet. 

Votering 

Kontrollutvalgets innstilling med tilleggsforslaget ble vedtatt enstemmig med 30 
stemmer. 

Vedtak 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp rapportens funn og

anbefalinger.
3. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan

anbefalingene er fulgt opp 2. halvår 2014.
4. Kommunestyret sender forvaltningsrevisjonsrapporten om sykefraværsarbeid i

Sørum kommune til økonomi- og administrasjonsutvalget, og ber om at rapporten
legges til grunn i det videre arbeidet.

Vedlegg 2 til sak 22/2014



SAKSPROTOKOLL 

Arkivsak-dok. 14/00014 
Arkivkode 
Saksbehandler Anita Sandnes 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 19.03.2014 29/14 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 

Kommunestyret har behandlet saken i møte 19.03.2014 sak 29/14 

Votering 
Kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig med 30 stemmer. 

Vedtak 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2013 til orientering. 

Vedlegg 3 til sak 22/2014
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SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 2014 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

28.1.14 01/2014 Orientering ved rådmannen. Rådmannens redegjørelse tas til orientering. 


28.1.14 02/2014 Forvaltningsrevisjonsrapport – 

Sykefraværsarbeid i Sørum 

kommune. 

1. Kontrollutvalget tar rapporten 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.

c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra

administrasjonen om hvordan anbefalingene er

fulgt opp 2. halvår 2014.

Kommunestyret Følges opp med 

administrasjonen 

i 2 halvår 2014 



28.1.14 03/2014 Kontrollutvalgets årsrapport 

for 2013. 

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 vedtas, med de

endringer som fremkom i møtet.

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2013

til orientering.

Kommunestyret 


28.1.14 04/2014 Virksomhetsbesøk 2014. Kontrollutvalget utsetter saken til neste møte den 18.3.14. 


28.1.14 05/2014 Rapportering fra Østre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Saken tas til orientering. 


28.1.14 06/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


28.1.14 07/2014 Eventuelt. Kontrollutvalget vil innkalle rådmannen i sitt neste møte for å be 

om en orientering i forbindelse med kommunestyrets vedtak 

144/13 – tiltak på Sørum kirkegård. Kontrollutvalget henviser 

blant annet til artikkel i Romerikes Blad 21. januar 2014 som 

omtaler utvidelsen av Sørum kirkegård (se vedlagt). 

Rådmannen 


Vedlegg 4 til sak 22/2014
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

25.2.14 08/2014 Drøfting vedrørende 

kommunestyrets vedtak i sak 

144/13 og 17/14 - Strakstiltak 

på Sørum kirkegård. 

1. Kontrollutvalget tar kommunestyrets vedtak i sak 17/14 til

etterretning, og ber revisjonen om å foreta en forundersøkelse.

2. Revisjonen bes å legge frem resultatet av sin undersøkelse i

kontrollutvalgets møte den 6.5.2014.

ØRR Legges frem 

6.5.14 


18.3.14 09/2014 Felles innledning ved Østre 

Romerike revisjonsdistrikt for 

selskapskontrollene i 

Romerike Krisesenter, ROAF 

og Norasonde. 

1. Kontrollutvalget påpeker at KS anbefalinger for god

eierstyring sier at eierskapsmeldinger bør gjennomgås

årlig. Kontrollutvalget henstiller til Sørum kommune å

gjennomgå eierskapsmeldinger minimum hvert andre år.

2. Kontrollutvalget påpeker at i forhold til Romerike

Krisesenter IKS er gjeldene eiermelding foreldet i forhold

til nåværende organisasjonsform.

3. Kontrollutvalget reagerer på at så få av

eierrepresentantene svarte på revisjonens henvendelse om

å få informasjon og en redegjørelse for eierskapskontroll.

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

1. Eierskapsmeldinger gjennomgås minst hvert andre år.

2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentanter om å

besvare henvendelser fra revisjonen i forbindelse med

eierskapskontroller i fremtiden.

Kommunestyret Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken 

18.3.14 10/2014 Eierskapskontroll i Romerike 

krisesenter IKS. 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar rapporten til orientering og 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

Kommunestyret Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

(eierstyringssløyfen) på grunn av svikt i rutinene fra 

selskapets side. Representantskapet som eierorgan bør 

forsikre 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.

18.3.14 11/2014 Eierskapskontroll i ROAF 

IKS. 

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 anbefaling om at det

gjennomføres bevisstgjøring av eierrollen for

representantskapets medlemmer i Romerike Avfallsforedling

IKS for å bidra til økt kunnskap og engasjement blant

representantskapsmedlemmene.

Kommunestyret Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken 

18.3.14 12/2014 Eierskapskontroll i 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 for å

bidra til økt kunnskap og engasjement blant

eierrepresentantene.

 det må utarbeides eierstrategi for NORASONDE

AS.

Kommunestyret Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken 

18.3.14 13/2014 Virksomhetsbesøk 2014. Kontrollutvalget ønsker å besøke følgende virksomheter i 2014: 

 Skåningsrud skole (10.6.14)


18.3.14 14/2014 Rapportering fra Østre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Saken tas til orientering. 




______________________________________________________________________________________________________________________________ 

4 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

18.3.14 15/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


18.3.14 16/2014 Eventuelt. Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

Tirsdag 6.5.2014, kl. 14.00 (årsregnskapet 2013). 


6.5.14 



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

TILTAKSPLAN 

2014 

KONTROLLUTVALGET I 

SØRUM KOMMUNE 

Oppdatert 29.4.14 

Utarbeidet av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg 5 til sak 22/2014
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Tilsyn med forvaltningen 

 

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen 
Følgende rapportering 

sendes  

fortløpende (til 

sekretariatet) 

 Økonomisk rapportering fra rådmannen.  

 Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging. 

 Alle innkallinger/protokoller fra kommunestyret og øvrige politisk utvalg (sendes rett 

til medlemmene).  

 Rådmannens rapportering av oppfølging av KS-saker (hvert kvartal). 

 Informasjon fra rådmann/enhetene vedrørende eventuelle mislighetssaker og 

anmeldelser.  

I hvert møte eller når  

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Samtale med ordfører og rådmann. 

 Rapporteringer fra rådmannen: 

o Økonomisk situasjon. 

o Anmeldelser og varsling (rutiner for varsling). 

 Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert under hvert enkelt 

møte).  

 Sekretariatets oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og oppfølgingen av 

disse. 

 Tiltaksplan – oppfølging/behandling 

 Oppfølging av KS-saker. 

Aktuelle forhold tatt med i 

årsplanen, eventuell 

oppfølging diskuteres i 

kontrollutvalget og 

spesifiseres nedenfor 

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

forvaltningsrevisjon, vil vi be om tilbakemeldinger fra administrasjonen på følgende 

områder: 

 Rådmannens interne kontroll 

 Delegasjonsreglement og praktisering av delegasjoner 

28.1.14  Orientering ved rådmannen vedrørende forsinkelsen av utbygging av Frogner Melvold 

skole. 

 Sak om virksomhetsbesøk i 2014 (utsatt til 18.3.14). 

18.3.14  Sak om virksomhetsbesøk i 2014. 

6.5.14  Revisjonen legger frem forundersøkelse i forbindelse med KU-sak 08/2014 - 

Strakstiltak på Sørum kirkegård.  

10.6.14  Virksomhetsbesøk til Skåningsrud skole. 

 Orientering fra daglig leder, Nina Neset, i Romerike Revisjon IKS.   

2.9.14   

4.11.14   

2.12.14   

 

 

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon. 
 

Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 
I hvert møte eller når  

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Rapportering fra revisjonen om revisjonsarbeidet og aktuelle saker. 

28.1.14   

18.3.14   

6.5.14  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2013.  

10.6.14   

2.9.14   

4.11.14  Orientering om plan for revisjonsstrategi for revisjonsåret 2014.  

2.12.14   

 

 

 

 

  



Kontrollutvalget i Sørum kommune 

___________________________________________________________________________ 3 

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon. 
Utgangspunktet for oppgavene er plan for forvaltningsrevisjon. 

1
 

Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon 
28.1.14  Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Sykefravær

18.3.14  

6.5.14  

10.6.14  Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Flyktninger

 Gjøre en vurdering av forvaltningsrevisjon iht. plan for forvaltningsrevisjon for 2013-

2015. 

2.9.14  

4.11.14  Oppfølging av KU sak 02/2014 forvaltningsrevisjonsprosjektet – Sykefraværsarbeid i

Sørum kommune

2.12.14  Innhente tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene i

forvaltningsrevisjonsrapport Sykefraværsarbeid i Sørum kommune (sak 02/2014) er

fulgt opp.

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll. 
Utgangspunktet for oppgavene er plan for selskapskontroll. 

2
  

Møte Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
28.1.14  

18.3.14  Behandle selskapskontroll:

o Selskapskontroll – ROAF

o Selskapskontroll – Romerike Krisesenter

o Selskapskontroll – Norasonde AS

6.5.14  

10.6.14  Gjøre en vurdering av selskapskontroll iht. plan for selskapskontroll for 2013-2015.

 Bestille selskapskontroller på:

o Nedre Romerike Vannverk IKS

o Krogstad Miljøpark AS

2.9.14  

4.11.14  

2.12.14  

1
 Plan for forvaltningsrevisjon for 20xx-20xx, vedtatt i kommunestyret xx.xx.xx. 

2
Plan for selskapskontroll for 20xx-20xx ble vedtatt i kommunestyret xx.xx.xx. 
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Tilsyn med revisjonen 

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
I hvert møte eller når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

Revisjonen orienterer løpende om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2014.  

Revisjonens plan for Sørum kommune er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget. 

28.1.14  

18.3.14  

6.5.14  

10.6.14  Kontrollutvalget og Romerike Revisjon IKS utarbeider en skriftlig avtale om

finansiell- og forvaltningsrevisjon i 2014.

2.9.14  

4.11.14  Vurdering av kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon og

forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere.
3

 Oppdragsansvarlig revisors (både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon) avgir

skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget.

2.12.14  

Budsjettbehandlingen 

Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
28.1.14  

18.3.14  

6.5.14  

10.6.14  

2.9.14  Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2015 legges fram for

kontrollutvalget.

 Kontrollutvalget følger opp at kontrollutvalgets forslag følger med til kommunestyrets

behandling av budsjettet (jf. reglement for kontrollutvalget § 4).

4.11.14  

2.12.14  

Kontrollutvalgets rapportering 

Møte Oppgaver knyttet til  

kontrollutvalgets rapportering 
28.1.14  Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 behandles og oversendes deretter

kommunestyret til orientering.

18.3.14  

6.5.14  

10.6.14  

2.9.14  

4.11.14  Kontrollutvalgets årsplan for 2015 vedtas og oversendes deretter til kommunestyret.
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 http://www.nkrf.no 
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Sak nr. Sak Møtedato 

23/2014 Eventuelt. 6.5.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

Tirsdag 10.6.2014, kl. 18.00. 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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