
KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE 

Innkalte medlemmer Gunvor Helene Johansen (leder) 
Arnold Ruud (nestleder) 
Frøydis Brekke 
Hege Kristiansen Nettum 
Arild Hagen  

Kopi av innkallingen sendes: 

Ordfører Anne-Ragni K. Amundsen 

Rådmann Paul Glomsaker 

Revisor Romerike Revisjon IKS 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 

Sted Nannestad Bygdemuseum, Teiealleen 11 (ved siden av biblioteket). 

Tid Onsdag 10.12.2014 kl. 08:00 – 10:00. 

Sekretær Konsulent Øystein Hagen  
(Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 81/ 99 50 34 02,ev. 
oyshag@lorenskog.kommune.no ) 

Invitert til sak 

SAKSLISTE 

Sak nr. Sak Ca. tid for 
behandling 

34/2014 Orientering om overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for 

regnskapsrevisjon 2014. 

08:00 

35/2014 Kontrollutvalgets årsplan for 2015. 09:00 

36/2014 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 09:30 

37/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 09:45 

38/2014 Eventuelt. 10:00 

Gunnvor Helene Johansen (sign) 
Kontrollutvalgets leder 

Lørenskog 4.12.14 

 Øystein Hagen 
Konsulent 



 

 

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE 

 

 

 

Sak nr. Sak Møtedato 

34/2014 Orientering om overordnet revisjonsstrategi og 

revisjonsplan for regnskapsrevisjon 2014. 

10.12.14 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 
1. Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2014 

2. Revisjonsplan for Nannestad 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.  

 
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. 

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

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

ved å få forelagt seg en strategi og plan 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.  

 

Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å dokumentere tilstrekkelige og effektive 

revisjonshandlinger i forbindelse med regnskapsrevisjon. 

 

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

Revisjonsstrategien beskriver ressursinnsats, 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 presentasjonen om overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2014 og 

revisjonsplan for Nannestad kommune til orientering. 
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Sak nr. Sak Møtedato 

35/2014 Kontrollutvalgets årsplan for 2015. 10.12.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
1. Forslag til kontrollutvalgets årsplan 2015

2. Nannestad kommunes møteplan 2015

Saksopplysninger 
For å målrette kontrollutvalgets arbeid utarbeides det hvert år en årsplan (vedlegg 1). Årsplanen er 

forankret i kontrollutvalgsreglementet punkt 4 e. Sammen med kontrollutvalgsreglement, 

møtekalender og budsjett så utgjør årsplanen et viktig styringsdokument for utvalget. 

Planen legger vekt på overordnede perspektiv og hovedfokus i kapittel 4. Oversikt over utvalgets 

oppgaver ligger i vedlegg 1 til årsplanen. De konkrete oppgavene med oversikt over planlagt 

gjennomføring i 2015 er ikke en del av årsplanen, men er tatt inn i den interne tiltaksplanen. 

Tiltaksplanen for 2015 oppdateres til hvert møte og er tilgjengelig i sakspapirene (www.rokus.no). 

Det er lagt opp til 7 møter i 2015. Ved behov kan utvalget avholde flere møter. Nannestad 

kommunes møteplan for 2015 er vedlagt saken (vedlegg 2). 

Planen legges frem til behandling i kontrollutvalget. Planen vil deretter bli oversendt kommunestyret 

til orientering. 

Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2015 med de endringer som fremkom i

møtet.

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2015 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
Nannestad kommunestyre 
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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 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 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 vil bli oppdatert fortløpende og er 

tilgjengelig på sekretariatets hjemmeside www.rokus.no    
 

2 Kontrollutvalget i Nannestad 
Kontrollutvalget i Nannestad består av 5 medlemmer. Følgende medlemmer og varamedlemmer er 

valgt: 

 

Medlem Parti Varamedlem Parti 

1. Gunvor H. Johansen –leder H 

For 1. og 2. 

Ingar Nordby H 

2. Frøydis Brekke H 

For 1. og 2. 

Rune Magnussen H 

3. Hege Kristiansen Nettum AP 

For 1. og 2. 

Ellen Nicolaisen H 

4. Arnold Ruud – nestleder KRF 

For 1. og 2. 

Per Yngve Berg H 

5. Arild Hagen FRP 

For 3. og 4. 

Alfred Roland SV 

  

For 3. og 4. 

Gerd Evjebråten AP 

  

For 5. 

Hans Tommy Lillerud FRP 

  

For 5. 

Dina Strandvik FRP 
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 Kommuneloven § 77 

2 Kontrollutvalgsforskriften 
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Kontrollutvalgets reglement ligger som vedlegg 2 til årsplanen. 

 

Det velges nytt kontrollutvalg i det konstituerende kommunestyre møtet, innen utgangen av oktober 

måned 2015. 

 

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

 
Kontrollutvalget har vedtatt følgende møteplan for 2015: 

 

1. halvår 2015 2. halvår 2015 

Januar  Juli  

Februar Onsdag 18. August  

Mars Onsdag 25. September Onsdag 16. 

April  Oktober  

Mai Onsdag 13. November Onsdag 4. 

Juni Onsdag 10. Desember Onsdag 9. 

 

Kontrollutvalgets møter starter kl. 08:00, og holdes på Bygdemuseet, møterom. 

 

4 Kontrollutvalgets hovedfokus i 2015 
4.1 Tilsyn med forvaltningen 

Det generelle tilsynet med forvaltningen gjennomføres med følgende tiltak: 

 Samtaler med ordfører og rådmann, det tas stilling til dette etter hvert. 

 Informasjon fra enhetene, det tas stilling til dette etter hvert. 

 Rådmannens interne kontroll. 

 Oppfølging av kommunestyre saker som er initiert av kontrollutvalget. 

 

Avslutning og oppstart på en valgperiode: 

 Avslutning av kontrollutvalget, og oppstart av nytt kontrollutvalg. 

 Opplæring av nytt kontrollutvalg. 

 Overordnet analyse av kommunens virksomhet 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). 

 

Rapportering til kontrollutvalget: 

 Tertial/kvartal rapport på økonomi og finans. 

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

 Oversikt over skatteinngang. 

 

4.2 Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 

Ved behandlingen av kommuneregnskapet for 2014, vil kontrollutvalget avgi en uttalelse, som stiles 

til kommunestyret. Formannskapet får kopi av uttalelsen, slik at denne er med når formannskapet gir 

sin innstilling til kommunestyret. 
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Det er innført et krav
3
 vedrørende rapportering om internkontrollen i årsberetningen til kommunen. 

Dette er noe kontrollutvalget vil være opptatt av, og vil utale seg om i uttalelsen til årsregnskapet.  

 

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

fortløpende. 

 

Romerike Revisjon IKS vil rapportere til kontrollutvalget om arbeidet med regnskapsrevisjonen 

gjennom året. 

 

Revisjonen 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.  

 

4.3 Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon 

Plan for forvaltningsrevisjon 2013 - 2016 ble revidert i kontrollutvalgets møte 10.9.2014, sak 

22/2014. 

 

Kontrollutvalget har prioritert følgende prosjekter i perioden 2014-2016: 

1. Sykehjem (tildeling og kapasitet) 

2. Internkontroll i hjemmetjenester 

3. Rus og psykiatri 

4. Vedlikehold av kommunale bygg 

 

Kontrollutvalget vedtar på bakgrunn av disse prioriteringene 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.  

 

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 29.10.2014, sak 30/2014. 

 

Kontrollutvalget har prioritert følgende prosjekter i perioden 2014-2016: 

 Øvre Romerike Industriservice AS (høst 2014) 

 ØRAS IKS (høst 2015) 

 ØRBR Brann og Redning IKS (høst 2016) 

 

Kontrollutvalget behandler prosjektrapportene og rapporterer til kommunestyret, og følger deretter 

opp rapportene 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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 Kommuneloven § 48 nr. 5 
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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, revisjonens virksomhet og sekretariatets 

virksomhet. 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: 

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

forvaltningsrevisjon. 

 Revisjonen orienterer om revisjonsstrategien og revisjonsplanen for regnskapsåret 2015. 

 Oppdragsansvarlig revisor legger fram sin uavhengighetserklæring.  

 Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, 

jf. NKRFs veiledere. 

 Revisjonen rapporterer som regel om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte.  

 

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 om resultater av 

gjennomført forvaltningsrevisjon, regnskapsrevisjon og selskapskontroll, 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 
 Kontrollutvalget ønsker å gå på virksomhetsbesøk til følgende virksomheter i 2015: 

o xx 

o xx 

 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 2015. 

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

Nannestad kontrollutvalg ønsker å delta på dette. 

 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. 
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Nannestad, 

Gunnvor H. Johansen (sign.) 

leder av kontrollutvalget                                                                               

                                                                                                                     Øystein Hagen 

konsulent  
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VEDLEGG 1 – Faglig oversikt 

 

Kontrollutvalgets oppgaver 
Tilsyn med forvaltningen 
Kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen kan bl.a. utøves gjennom: 

 revisjonens arbeid, 

 overordnet analyse (se pkt. 4.3), 

 tilsendte saksdokumenter og protokoller fra kommunestyret og andre politiske utvalg, 

 samtaler med ordføreren og rådmannen, herunder rådmannens rapportering om 

 rutiner for intern kontroll,  

 økonomireglement, 

 etiske retningslinjer, 

 finansreglement, 

 rådmannens rapportering av oppfølging av vedtak, 

 innkalling av enhets- eller virksomhetsledere til utvalgets møter, hvor det redegjøres og svares på spørsmål om 

forvaltning og drift av vedkommende enhet/virksomhet/tjeneste, 

 besøk i kommunens forskjellige virksomheter, enheter, 

 utvalgets egne observasjoner, 

 rapporter fra andre tilsynsorganer, 

 saker hvor kommunen har vært omtalt i media  

 

 

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon. 
Regnskapsrevisjon 

Kontrollutvalget har en plikt til å påse at regnskapsrevisjonen skjer på en betryggende måte. Dette tilsynet er omhandlet i 

årsplanens pkt. 4.5. 

 

Uttalelse til regnskapet 

I henhold til forskriften § 7, skal kontrollutvalget på bakgrunn av revisjonsberetningen, avgi uttalelse om årsregnskapet. 

Denne skal avgis til kommunestyret, med kopi til formannskapet før dette behandler regnskapet.  

 

Oppfølging av merknader 

Kontrollutvalget har et ansvar i forhold til oppfølging av revisjonens merknader. Dette er merknader som er gitt i 

nummererte brev, jf. forskrift om revisjon § 4, 2. ledd. 

 

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon. 
Kontrollutvalget skal på grunnlag av revisjonens rapporter og annen informasjon føre tilsyn med at forvaltningen er i 

samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. Kontrollutvalget skal videre i samarbeid med revisjonen foreta en 

systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og 

oppnådde resultater. 

 

Det skal lages en plan for forvaltningsrevisjon, basert på en overordnet analyse. Kontrollutvalget skal legge denne planen 

fram for kommunestyret.  

 

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll. 
Selskapskontroll er hjemlet i koml. § 77 nr. 5 og i § 80. Ifølge koml. § 77 nr. 5, skal kontrollutvalget ”påse at det føres 

kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.” Koml. § 80 hjemler utvidet tilsyn i heleide 

kommunale aksjeselskaper og interkommunale selskaper.  

 

Selskapskontroll er videre omtalt i kontrollutvalgsforskriften kapittel 6. Selskapskontroll består av eierskapskontroll, som 

er obligatorisk, og forvaltningsrevisjon, som er en "kan-oppgave".  Det skal lages en plan for selskapskontroll som legges 

fram for kommunestyret.  
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Tilsyn med revisjonen 
Kontrollutvalget skal holde seg løpende underrettet om revisjonens virksomhet og føre tilsyn med at revisjonsarbeidet er 

a jour og foregår i samsvar med gjeldende forskrift og andre bestemmelser. 

 

Kontrollutvalgets tilsyn med revisjonen kan utøves på følgende måte: 

 Gjennom behandling av revisjonens planverk. 

 Gjennom forvaltningsrevisjonsprosjekter som forelegges til behandling eller til orientering. 

 Gjennom behandling av rapporter vedrørende misligheter/uregelmessigheter. 

 Gjennom rapporter vedrørende regnskapsrevisjon eller vurderinger av den interne kontrollen. 

 Gjennom revisjonens orienteringer som blir gitt til kontrollutvalget. 

 Ved løpende spørsmålsstilling fra kontrollutvalget. 

 

Budsjettbehandlingen 
Etter kontrollutvalgsforskriften § 18 skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 

kommunen. Dette forslaget bør foreligge tidsnok til at kommunen kan få innarbeidet dette i sine budsjetter.  

 

Kontrollutvalgets rapportering 
Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte 

eventuelle tiltak. Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret. Det er gitt egne bestemmelser om rapportering 

av resultatet av gjennomført forvaltningsrevisjon (KU-forskriften § 11) og selskapskontroll (KU-forskriften § 15). Slik 

rapportering skal være basert på den vedtatte planen (jf. pkt. 4.3 og 4.4).  

 

Forvaltningsrevisjonsrapporter vil bli oversendt kommunestyret til orientering eller med innstilling etter at utvalget har 

foretatt en vurdering i den enkelte saken. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet (se pkt. 4.2) er kontrollutvalgets 

rapportering i forbindelse med regnskapsrevisjon. 

 

Kontrollutvalget avgir årlig årsplan og årsrapport til kommunestyret.   

 

 

Kontrollutvalget og revisor  
Dette punktet inneholder øvrige forhold til revisor som ikke er knyttet mot noen av punktene ovenfor.  

 

 Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (ev. regnskapsrevisjon) etter 

bestiller/utførermodellen. 

 Kontrollutvalget kan avtale innsynsrett i revisjonens arbeidspapirer i den grad det er nødvendig for kontrollutvalgets 

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

avtale om dette. 

 Kontrollutvalget har innsyn i revisjonens saksdokumenter iht. offentlighetslovens bestemmelser, så langt det er 

nødvendig for kontrollutvalgets arbeid. Jf. også forskrift om revisjon § 20. 

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

 

 

Kontrollutvalget og sekretariat 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg § 20, skal kontrollutvalget ha et eget sekretariat til å bistå seg i sitt arbeid. Det er 

kommunestyret som skal ”sørge for sekretærbistand som til enhver tid tilfredsstiller kontrollutvalgets behov”. 

 

Kommentarene til § 20 annet ledd om sekretærtjenester, annet ledd sier: ”Et kompetent sekretariat er en viktig 

forutsetning for at kontrollutvalget skal fungere godt og utøve sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. Sekretariatet 

for kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg må ha tilgang på en bredt sammensatt kompetanse.”  
 
Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (Rokus IKS) er et interkommunalt selskap som ivaretar sekretariatsfunksjonen 

for kontrollutvalgene i Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, 

Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker kommuner.  
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VEDLEGG 2 – Kontrollutvalgets reglement 
 

REGLEMENT FOR NANNESTAD KOMMUNES KONTROLLUTVALG  

 

1.  INNLEDNING 

 Kommuneloven kapittel 12 har bestemmelser om kontrollutvalg i kommunene og 

Kommunal- og regionaldepartementet har gitt forskrift om kontrollutvalg med hjemmel i 

kommuneloven.  Dette reglementet inneholder Nannestad kommunes særskilte bestemmelser 

for kontrollutvalget. 

 

 Kontrollutvalget er hjemlet i kommunelovens § 77 med tilhørende forskrifter om 

 kontrollutvalg av 15. juni 2004.   

 

 Retningslinjene er et redskap for å få en strukturert og tillitvekkende saksbehandling i 

 kontrollutvalget, og få avklart viktige spørsmål vedrørende kontrollutvalgets arbeid. 

 

2. VALG OG SAMMENSETNING AV KONTROLLUTVALGET 

 Kontrollutvalget skal ha sin ideologiske forankring i rollen som upartisk overvåker. 

 Saksbehandlingen skal foregå kun ut fra et kontrollperspektiv og være upolitisk. 

 

Hvem som er valgbare
4
 til utvalget er regulert av lov

5
. 

Sammensetningen i utvalget må være av en karakter som bidrar til størst mulig tillit.  Dette 

medfører: 

 

a) Kontrollutvalgets medlemmer bør være det første valg som blir foretatt etter at 

forvaltnings- og økonomiutvalget er valgt av hensyn til de strenge krav til 

valgbarhet. 

b) Kontrollutvalget skal ha en sammensetning som gir størst mulig tillit. 

c) Leder for kontrollutvalget bør sitte i kommunestyret
6
. 

 

3. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL 

Kontrollutvalgets hovedmål er å bidra til å bevare den allmenne tilliten til at kommunens 

oppgaver blir ivaretatt på best mulig måte. 

 

Kontrollutvalget kan bidra til dette ved å: 
a) Medvirke til å bevare kvalitet, effektivitet og sikkerhet i de interne kontrollrutinene. 
b) Iverksette undersøkelser i forbindelse med henvendelser/presseoppslag som kan skade den 

allmenne tillit, i den hensikt å bekrefte eller avkrefte eventuelle påstander. 
c) Medvirke til å øke utnyttelsen av de kommunale ressurser med utgangspunkt i kommunale mål, 

og oppnådde resultater. 
d) Påse at administrasjonen har etablert arbeidsrutiner og arbeidsforhold som kan forhindre at 

ansatte og kommunen kommer i en uheldig situasjon.                                                                                                                                                                                                                            

                                                 
4 Kommunelovens minimumskrav: minst 3 medlemmer, jfr. kommuneloven § 77 nr. 1. I Nannestad kommune består 

kontrollutvalget av 5 medlemmer valgt av kommunestyret. Kommunestyret velger leder og nestleder.  Ingen av 

medlemmene er ansatt i kommunen, eller er medlem i kommunalt utvalg. 
5
 Utelukket fra valg: se kommuneloven § 77 nr. 2.  Nyvalg: se kommuneloven § 77 nr. 3. 

6
 Minst et av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer, jfr. kommuneloven § 77 nr. 1 (trer i 

kraft 1. november 2007). 
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4. KONTROLLUTVALGETS ARBEID

Viktige elementer i kontrollutvalgets arbeid vil være følgende punkter:

a) En offensiv forvaltningsrevisjon
7
 som rettes mot de områder av kommunen hvor

behovet er størst.

b) Et bevisst arbeid mot det mål å bedre den allmenne tillit til kommunen, gjennom

forebyggende arbeid.
e) En årlig intern handlingsplan (årsplan) som er i samsvar med de disponible

ressurser.

d) Selskapskontroll.
f) Regnskapsrevisjon / Uttalelse til årsregnskapet.

5. KONTROLLUTVALGETS STATUS/ROLLE I FORHOLD TIL

KOMMUNESTYRET

I prinsippet skal alle innbyggere i kommunen ha anledning til å henvende seg til

kontrollutvalget, men det er viktig å presisere at utvalget ikke er et klageorgan i

forvaltningsmessig forstand. Kontrollutvalget avgjør selv om det er en sak for

kontrollutvalget.

Kontrollutvalget:

a) Er underlagt og rapporterer direkte til kommunestyret
8

b) Må ha en fri og uavhengig funksjon i kommunen

c) Skal bidra til å opprettholde den allmenne tillit til kommunen. Den allmenne

kjennskap til kontrollutvalget må bedres, slik at intensjonene med utvalget blir

fulgt

e) Må ikke bli isolert i den kommunale forvaltningen

f) Skal ha en selvstendig rolle
9
 i den kommunale forvaltningen

Kommunestyret

Kan pålegge utvalget å kontrollere enkeltsaker, men ikke styre utvalgets arbeid 

Må ha en god innsikt i den viktige rolle kontrollutvalget har og hvilke utfordringer det får i 

fremtiden. 

Dette kan sikres ved og: 

a) Arbeide med å gjøre utvalget allment kjent

b) Arbeide for å bedre rapportering og øke dialogen med kommunestyret

c) Presentere kontrollutvalget i alle oversikter med kommunale utvalg

d) Arbeide for å øke statusen til utvalget generelt

e) Disponere eget budsjett
10

6. KOMPETANSE, KAPASITET OG UTFORDRINGER

7
 Se kommuneloven § 77 nr. 4 og kontrollutvalgsforskriften kapittel 5. 

8
 Se kommuneloven § 77 nr. 6 

9
 Kontrollutvalget har eget sekretariat, se kontrollutvalgsforskriften § 20 

10
 Se kontrollutvalgsforskriften § 18 
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Kompetanse, innsikt og etikk er i tillegg til formelle spilleregler basisen for kontrollutvalgets 

praktiske virke.  Kontrollutvalgets frie og uavhengige stilling stiller særlige krav til at 

utvalget er i stand til å vurdere konsekvensene av sine konklusjoner og handlemåter. 

Forvaltningens troverdighet er avhengig av at kontrollutvalgets grunnlag for mistanke, kritikk 

og granskning bygger på solid kunnskap og innsikt. 

Det er en økende tendens til at deler av den kommunale virksomheten overføres til 

aksjeselskaper og interkommunale selskaper. Kontrollutvalget kan gjennomføre 

selskapskontroll i henhold til kommunelovens § 80 i selskaper som omhandles etter denne 

bestemmelsen.  Dette gjelder i første rekke interkommunale selskaper (IKS) som kommunen 

er medeier i samt aksjeselskaper som kommunen alene eller sammen med andre kommuner 

eier.  

Kontrollutvalget er i stor grad avhengig av revisjonens kapasitet og ressurser. 

Kontrollutvalget skal ha en egen budsjettpost
11

 til disposisjon fordi kontrollutvalget har et

kontrollansvar utover revisjonen. Kontrollutvalget vil dermed raskere kunne tre inn i en 

kontrollfase uavhengig av revisjonen og kommunestyret. 

Kontrollutvalgets medlemmer skal gis anledning til å få opplæring i tilsyns- og 

kontrollarbeid. 

7. SAMARBEID OG SAMSPILL

For å utøve kontrollfunksjonen effektivt er kontrollutvalget avhengig av et godt samarbeid

med administrasjonen.

Momenter og forhold som må vurderes for å forbedre utvalgets samspill med andre 

relevante aktører: 

a) Administrasjonssjefen
12

 har ikke møterett i kontrollutvalget, men bør innkalles til

møter for å utvikle kommunikasjon og tillit.

b) Andre ledere og saksbehandlere bør med jevne mellomrom innkalles for samtaler for

å utvikle kommunikasjon og tillit.

c) Kommunerevisjonen
13

 har et selvstendig ansvar for å revidere kommune- 

 regnskapet i samsvar med forskriftene om revisjon og god kommunal 

revisjonsskikk 

d) Kontrollutvalget fører tilsyn med revisjonens arbeid

e) Kontrollutvalget kan gi revisjonen pålegg om undersøkelse og granskning ved

misligheter.

f) Kontrollutvalget utarbeider plan for forvaltningsrevisjon
14

 og selskapskontroll.

Planen vedtas av kommunestyret.

g) Det må tilstrebes løsningsorienterte samspillsformer basert på dialog mellom

revisjon, ordfører, administrasjonssjef, andre ledere og kontrollutvalg.

8. KONTROLLUTVALGETS RAPPORTERING
a) Kontrollutvalget avgjør selv hvor ofte utvalget skal rapportere til kommunestyret.
b) Det skal som hovedregel foretas innstilling, men enkelte saker kan oversendes til orientering.

11
 Se kontrollutvalgsforskriften § 18 

12
 Se kontrollutvalgsforskriften § 19 med merknader 

13
 Se kontrollutvalgsforskriften kap. 4 og revisjonsforskriften 

14
 Se kontrollutvalgsforskriften § 5 
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c) Årsrapport om utvalgets arbeid forelegges for kommunestyret, herunder rapportering om
oppfølging av merknader og rapporter.

d) For øvrig rapporterer kontrollutvalget til kommunestyret om utvalgets virksomhet gjennom
uttalelse til årsregnskapet, forvaltningsrevisjonsrapporter

15
 og rapporter om gjennomført

selskapskontroll.
e) Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett  i kommunestyret ved behandlingen av saker

hvor utvalget har innstilt til kommunestyret.

9. GENERELLE UTTALELSER OG FORHOLDET TIL ALLMENNHETEN OG

MEDIA

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne
16

 dører, og  saksliste og andre dokumenter som ikke

er unntatt fra offentligheten
17

, skal være tilgjengelige for allmennheten.

Det skal vedta å lukke møtet:
a) Når det foreligger lovbestemt taushetsplikt
b) Når det skal behandles en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold

Det kan vedta å lukke møtet: 
a) Når hensynet til personvern krever det
b) Når hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier det, og det vil komme fram

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

Saker behandlet i lukket møte er undergitt taushetsplikt. 

Prinsippet for utvalget må være varsomhet ved uttalelser til media vedrørende enkeltsaker 

som ikke er grundig behandlet.  Ingen form for ”synsing” kan aksepteres, da dette kan 

medføre at tilliten til kontrollutvalgets saksbehandling svekkes.  Kontrollutvalget skal etter 

beste evne avdekke fakta og offentliggjøre dette. 

Det er viktig at omverdenen har tillit til kommunen og at de får mulighet til å sette seg inn i 

hva som foregår, og selv ta standpunkt til om alt er i orden. Alle skriftlige henvendelser til 

utvalget skal besvares. Det er naturlig at leder besvarer henvendelser fra media. 

10. FORDELING AV ANSVARSOMRÅDER

For at kontrollutvalget skal få bedre oversikt over aktiviteten i kommunen, kan

kontrollutvalget fordele sakspapirene for de forskjellige utvalg på medlemmene slik at de

skal holde seg orientert spesielt innenfor tildelte område (saksordfører).

Medlemmene av kontrollutvalget bør ha en viss oversikt over og innsikt i de lover og 

forskrifter som gjelder for vedkommendes område.     

11. OPPTREDEN I KONTROLLSPØRSMÅL

Kontrollutvalgets medlemmer må være bevisste i forhold til sitt ansvars- og

myndighetsområde
18

 og hvordan de opptrer og formulerer vedtak, uttalelser osv. overfor

administrasjonen.  Innhenting av informasjon om enkelte saker bør foretas gjennom

kontrollutvalgets sekretær.

15
 Før en sak rapporteres til kommunestyret skal den ha vært forelagt administrasjonssjefen til uttalelse, se 

kommuneloven § 77 nr. 6. 
16

 Se kommuneloven § 31 
17

 Se offentleglova § 3 
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Det er viktig at tilliten fra innbyggerne opprettholdes. Kontrollutvalget skal være et 

nøytralt utvalg, med et sterkt skille mellom politikk og kontrollfunksjon, hvor alle handlinger 

og vedtak blir foretatt ut fra et kontrollperspektiv. Kontrollutvalgets medlemmer må føre en 

streng egendisiplin vedrørende habilitet kontra inhabilitet. 

12. KONTROLLUTVALGETS SEKRETARIAT

Sekretariatsfunksjonen ivaretas av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS.

Sekretariatets oppgaver vil primært være:

a) Tilrettelegge og innkalle til møter i kontrollutvalget

b) Påse at saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at

utvalgets vedtak blir iverksatt

c) Være utvalgets operative ledd og sørge for at det blir foretatt tilsyn med

administrasjonen og revisjonen

d) Utøve bestillerfunksjonen i forhold til forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon

dersom kommunestyret vedtar å benytte annen enn egen revisor til å utføre slik

revisjon.

e) Kontrollutvalgets innhenting av opplysninger kanaliseres normalt gjennom

sekretariatet.

13. AVSLUTNING

Utviklingen i kommunen med stadig nye utfordringer krever en kontinuerlig

gjennomgang og revurdering av strategien. Målet er en profesjonell og forutsigbar

saksbehandling, med et bredt samarbeid med kommunens aktører, for å oppnå en forvaltning

som har en god allmenn tillit. 

Godkjent av Nannestad kommunestyre 18.6.2013 – sak 13/51

18
 Kontrollutvalgets medlemmer og dets sekretariat har taushetsplikt, jfr. kontrollutvalgsforskriften § 5 



MØTEPLAN - POLITISKE MØTER 2015 

INNSTILLINGSUTVALG OG KOMMUNESTYRET 

OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET - Kommunestyresalen - mandager kl. 18.30 
Ordinære møtedatoer 26.01 16.03 27.04 08.06 24.08 26.10 30.11 

Ekstra møter ved behov 18.05 09.11 

HELSE- OG OMSORGSUTVALGET - Sykehjemmet tirsdager kl 18.30 
Ordinære møtedatoer 27.01 17.03 28.04 09.06 25.08 27.10 01.12 

Ekstra møter ved behov 19.05 10.11 

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALGET - Kommunestyresalen tirsdager kl 18. 30 
Ordinære møtedatoer 27.01 17.03 28.04 09.06 25.08 27.10 01.12 

Ekstra møter ved behov 19.05 10.11 

FORVALTNINGS- OG ØKONOMIUTVALGET - Kommunestyresalen onsdag kl 18.30 
Ordinære møtedatoer (FØ) 28.01 18.03 29.04 10.06* 26.08 28.10 11.11 02.12 

FØekstra ved behov 20.05 

* Økonomiseminar

FØ + = STYRINGSGRUPPE FOR ØKONOMIPLANARBEIDET 
Kommunestyresalen onsdager kl 18.30 
Møtedatoer  
(FØ + KrF og SV)

18.02 10.06* 28.10 11.11 

* Økonomiseminar

KOMMUNESTYRET 
Kommunestyresalen tirsdager kl. 18.30 (Spørrehalvtime 18.30 - 19.00)
Møtedatoer 03.02 24.03 05.05 16.06 01.09 13.10 03.11 08.12 

• Tidspunktet for kommunestyrets møte i desember er kl. 13.00

Vedlegg 2 til sak 35/2014



ØVRIGE STYRER, RÅD OG UTVALG 

ELDRERÅDET  - Sykehjemmet tirsdager kl 16.30
Møtedatoer 26.01 27.04 24.08 30.11 

RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE  - Sykehjemmet tirsdager kl 17.30
Møtedatoer 27.01 28.04 25.08 01.12 

ADMINISTRASJONSUTVALGET – kommunestyresalen torsdager kl 18.30
Møtedatoer 29.01 23.04 03.09 26.11 

KLAGENEMNDA – kommunestyresalen torsdager kl 18.30
Møtedatoer 23.04 19.11 

GRUPPELEDERFORUM - i Kommunestyresalen onsdager kl 18.30
Møtedatoer 14.1 11.2 20.5 19.8 18.11 

KONTROLLUTVALGET – kl 08.30 – møterommet bygdemuseet
Møtedatoer 18.02 25.03 13.05 10.06 16.09 04.11 09.12 

EKOMGRUPPA – kl 09.00 (forbereder EKOM-møtene)  - kommunestyresalen
Møtedatoer 11.02 23.09 

ELEVENES KOMMUNESTYRE – kl 09.15 - kommunestyresalen
Møtedatoer 09.04 05.11 

Gruppelederforum: Ved avlysning av gruppelederforum 19.11.14 vil nytt møte avholdes 

14.1.15. Ved avholdelse av gruppelederforum 19.11.14 vil neste møte i gruppelederforum 

være 11.02.15. Derfor lagt inn i kursiv.  

Klagenemnda innkalles ved behov utover de møtene som er satt opp. 

Vegnavnkomiteen innkalles ved behov 

Oppdatert 11.11.14/laa 
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Sak nr. Sak Møtedato 

36/2014 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 10.12.14 

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 

37/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 10.12.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2014 for kontrollutvalget i Nannestad, med jnr. 1 til 37 -2014.

2. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2014, sist redigert 3.12.14.

3. Tiltaksplan 2014, sist redigert 3.12.14.

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

orientering om er:  

 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 4-5 februar 2015 (program for- og informasjon om

konferansen deles ut i møtet).

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 11.02.2014 11.02.2014 x Nedre Romerike Distriktsrevisjon Eierskapskontroll Romerike Krisesenter IKS 417.10.3

2 17.03.2014 15.02.2014 x Nannestad og Hurdal Kemnerkontor

Kontrollrapport 2013 vedrørende 

skatteoppkreverfunksjonen for Hurdal kommune. 417.e-post

3 17.03.2014 15.02.2014 x Nannestad og Hurdal Kemnerkontor

Årsrapport for 2013 - Nannestad og Hurdal 

Kemnerkontor. 417.e-post

4 17.03.2014 15.02.2014 x Nannestad og Hurdal Kemnerkontor Årsregnskap for Nannestad kommune. 417.e-post

5 13.02.2014 11.02.2014 x Nannestad kommune

Melding om kommunestyre vedtak i sak 14/2, 

14/3, 14/4. 417.5.1

6 26.03.2014 26.03.2014 x Nannestad kommune Protokoll for kontrollutvalget 26.3.14. 417.5.4

7 15.04.2014 15.04.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt Revisors beretning Nannestad kommune 2013 417.7.3

8 28.04.2014 28.03.2014 x Nannestad kommune

Årsmelding og årsregnskap 2013 for Nannestad 

kommune. 417.7.3

9 25.04.2014 15.04.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt Revisjonsbrev nr. 1 - 2013 417.7.2

10 09.04.2014 09.04.2014 x Nannestad kommune Innkalling av rådmannen til møte 14.5 417.2.2

11 26.03.2014 26.03.2014 x Nannestad kommune Særutskrift i sak 01/2014 og 02/2014. 417.5.5

12 30.04.2014 30.04.2014 x Nannestad kommune Brev til rådmannen ang. revisjonsbrev 1/2013. 417.2.2

13 07.05.2014 07.05.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt

Rapport til kontrollutvalget med revisjonens 

kommentarer til årsregnskapet 2013. 417.7.3

14 07.05.2014 07.05.2014 x Nannestad kommune

Rådmannens kommentarer til revisjonsbrev 1-

2013. 417.7.2

15 12.05.2014 12.05.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt

Forvaltningsrevisjonsrapport - kompetanse i 

tjenestene 417.9.3

16 14.05.2014 14.05.2014 x Nannestad kommune Protokoll for kontrollutvalget 14.5.14 417.5.4

17 14.05.2014 14.05.2014 x Nannestad kommune Særutskrift i sak 06/2014. 417.5.5

18 19.05.2014 19.05.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt

Endelig rapport fra eierskapskontrollen av Digitale 

Gardermoen IKS 417.10.3

Postliste 2014 for kontrollutvalget i Nannestad

Vedlegg 1 til sak 37/2014



19 28.05.2014 26.05.2014 x Nannestad kommune

Oversikt over antall salgs- og skjenkebevillinger og 

antall kontroller i 2012-2013. 417.6.1

20 28.05.2014 26.05.2014 x Nannestad kommune

Plan for salgs- og skjenkekontroller i 2014 

(unntatt offentlighet ihht. Offl. § 24) 417.6.1

21 28.05.2014 28.05.2014 x Nannestad kommune

PowerPoint-presentasjon vedrørende orientering 

om Myrstad barne- og avlastningsbolig. 417.6.1

22 05.06.2014 04.05.2014 x Nannestad kommune Protokoll 4.6.14 417.5.4

23 05.06.2014 04.06.2014 x Nannestad kommune Særutskrifter i sak 15/2014 og 16/2014. 417.5.5

24 14.07.2014 14.07.2014 x Nannestad kommune Innkalling av rådmannen til møte 10.09. 417.2.2

25 04.08.2014 04.08.2014 x Romerike Revisjon IKS

Forvaltningsrevisors uavhengighetserklæringer for 

Nannestad kommune. 417.3.1

26 15.08.2014 15.08.2014 x Romerike Revisjon IKS

Regnskapsrevisors uavhengighetserklæringer for 

Nannestad kommune. 417.3.1

27 11.09.2014 11.09.2014 x Nannestad kommune Særutskrift i sak 24/2014. 417.5.5

28 11.09.2014 11.09.2014 x Romerike Revisjon IKS Særutskrift i sak 22/2014. 417.5.5

29 18.09.2014 18.09.2014 x Nannestad kommune

Melding om kommunestyrevedtak i sak 14/62 og 

14/63. 417.10.4/9.4

30 15.10.2014 12.10.2014 x Petter Gulbrandsen

Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende 

tomtefesteavgifter i Nannestad kommune. 417.2.2

31 21.10.2014 21.10.2014 x Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen besvarer henvendelse - 

Lovlighetskontroll - Nannestad kommune - 

festeavgift 2014. 417.2.2

32 17.10.2014 17.10.2014 x Nannestad kommune

Innkalling av rådmannen til KU sak 28/2014 - 

henvendelse til kontrollutvalget. 417.e-post

33 13.10.2014 13.10.2014 x Romerike Revisjon IKS

Forslag til revidert plan for selskapskontroll 2014 - 

2016. 417.10.1

34 31.10.2014 31.10.2014 x Petter Gulbrandsen Særutskrift sak 28/2014. 417.5.5

35 31.10.2014 31.10.2014 x Nannestad kommune Særutskrift sak 30/2014. 417.5.5

36 04.11.2014 04.11.2014 x Nannestad kontrollutvalg

Notat vedrørende inhabilitet i Nannestad 

kontrollutvalg den 29. oktober 2014 417.5.1

37 04.12.2014 04.12.2014 x Romerike Revisjon IKS Overordnet revisjonsstrategi 2014. 417.3.3

38

39
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SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET I 2014 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

Behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

26.3.14 01/2014 Eierskapskontroll 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: 

 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 seg om at selskapet følger dette opp.

 Representantskapet bør også følge opp at selskapets styre

sikrer sluttføring av selskapets internkontrollsystem.

Rapporten understreker at dette er forutsetningen for en

effektiv drift innenfor regler og rammer som gjelder for

selskapet.

Kommunestyre Avventer 

kommunestyre 

behandling 



26.3.14 02/2014 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.

Kommunestyre Avventer 

kommunestyre 

behandling 



26.3.14 03/2014 Rapportering fra Øvre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Saken tas til orientering. 


26.3.14 04/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


26.3.14 05/2014 Eventuelt. 


Vedlegg 2 til sak 37/2014
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

Behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

14.5.14 06/2014 Regnskapet og årsberetning 

2013 for Nannestad kommune. 

Kontrollutvalgets uttalelse til Nannestad kommunes årsregnskap 

og årsberetning 2013 vedtas, og oversendes kommunestyret med 

kopi til forvaltnings- og økonomiutvalget. 

Kommunestyret Avventer 

kommunestyre 

behandling 



14.5.14 07/2014 Revisjonsbrev 1/2013. 1. Kontrollutvalget tar rådmannens kommentarer til

revisjonsbrev 1/2013 til orientering.

2. Kontrollutvalget vil følge opp de påpekninger som er

gjort i revisjonsbrev nr. 1/2013 ved avleggelse av

regnskapet for 2014.

Følges opp i 

2015. 


14.5.14 08/2014 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - 

Kompetanse i tjenestene. 

Kontrollutvalget utsetter saken til neste møte 4.6.14. Settes opp til 

behandling 

4.6.14 



14.5.14 09/2014 Rapportering fra Øvre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Saken tas til orientering. 


14.5.14 10/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


14.5.14 11/2014 Eventuelt. Kontrollutvalget vil be rådmannen om en oversikt på antall salgs 

og skjenkebevilgninger for 2012-2013, og antall kontroller 

gjennomført i 2012-2013 samt en plan for kontroller i 2014. 

Nannestad 

kommune 

Avventer 

kommunens 

behandling 



4.6.14 12/2014 Orientering om Myrstad barne- 

og avlastningsbolig. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 


4.6.14 13/2014 Rådmannen orienterer 

vedrørende 

skjenkebevilgninger. 

Saken tas til orientering. 


4.6.14 14/2014 Oppfølging av 

revisjonsrapporten om tilskudd 

til kulturformål i Nannestad 

kommune for årene 2010-

2013. 

Kontrollutvalget tar administrasjonens tilbakemelding til 

orientering. 


4.6.14 15/2014 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - 

Kompetanse i tjenestene. 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret Avventer 

kommunestyre 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

Behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

 Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens

anbefalinger.

behandling 

4.6.14 16/2014 Eierskapskontroll – Digitale 

Gardermoen IKS (DGI). 

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret om å følge opp

følgende punkter:

 Kommunestyret må behandle de endringer i

selskapsavtalen som representantskapet har gjort for at

disse skal gjelde.

 Kommunen bør vedta en eierstrategi for DGI.

 Kommunen bør fortsette arbeidet med felles eiermelding

og koordinere eierinteressene kommunene i mellom før

saker behandles i representantskapet.

2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant om å

følge opp ovenfor representantskapet at antall

styremedlemmer, til enhver tid, er i tråd med lov om

interkommunale selskaper og selskapsavtalen.

Kommunestyret Avventer 

kommunestyre 

behandling 



4.6.14 17/2014 Rapportering fra Øvre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Saken tas til orientering. 


4.6.14 18/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


4.6.14 19/2014 Eventuelt. 


10.9.14 20/2014 Orientering ved rådmannen 

vedrørende nytt lønn- og 

personalsystem. 

Saken tas til orientering. 


10.9.14 21/2014 Orientering om Romerike 

Revisjon IKS. 

Saken tas til orientering. 


10.9.14 22/2014 Revidering av plan for 

forvaltningsrevisjon. 

Kontrollutvalget vedtar følgende prioritering av 

forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2014 - 2016: 

Romerike 

Revisjon IKS 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

Behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

1. Sykehjem (tildeling og kapasitet) 

2. Internkontroll i hjemmetjenester 

3. Rus og psykiatri 

4. Vedlikehold av kommunale bygg 

10.9.14 23/2014 Uavhengighetserklæring 

oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor og 

regnskapsrevisor. 

Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger tas til orientering. 


10.9.14 24/2014 Budsjett for kontroll- og 

tilsynsvirksomheten 2015. 

1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og

tilsynsordningen for Nannestad kommune vedtas, med

forbehold om representantskapsbehandling i ROKUS IKS og

Romerike Revisjon IKS, og oversendes kommunen som

kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2015.

Poster 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2014 

Kontrollutva

lget 

Godtgjørelser 

kontrollutvalget 140 000 140 000 

Reisegodtgjørelse 2 000 3 000 

Arbeidsgiveravgift 21 000 19 740 

Abonnementer KU 1 000 1 000 

Møteutgifter/bevertnin

g 3 000 3 000 

Kurs 35 000 35 000 

Sum 202 000 201 740 

Sekretariatet Ramme for 

virksomheten 151 476*) 

144 430 

Revisjonen Ramme for 

virksomheten 

1 228 

200*) 

1 232 000 

1 581 676 1 578 170 

*) Ikke behandlet i representantskapet 

Kommunestyret Avventer 

kommunestyre 

behandling 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

Behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

2. Forslaget følger forvaltnings- og økonomiutvalget innstilling

til kommunestyret vedrørende budsjettet for Nannestad

kommune 2015.

3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering

av bevilgede beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes

kontrollutvalget til orientering.

10.9.14 25/2014 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS. 

Saken tas til orientering. 


10.9.14 26/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


10.9.14 27/2014 Eventuelt. På bakgrunn av henvendelsen så vil kontrollutvalget innkalle 

rådmannen i sitt neste møte hvor de vil be om en orientering 

vedrørende Holter kulturhus. Spesielt vil kontrollutvalget be om at 

det orienteres om blant annet leiekontrakt, leieinntekter, 

vedlikehold av bygget.     

Saken ble 

behandlet i 

kommunestyret 

16.9.14. 



29.10.14 28/2014 Henvendelse til 

kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget avviser anmodningen om granskning og offentlig 

høring fra Petter Gulbrandsen. 

Petter 

Gulbrandsen 


29.10.14 29/2014 Samarbeid mellom 

kontrollutvalgene på 

Romerike. 

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å utarbeide et forslag til 

felles møteplass for kontrollutvalgene på Romerike som drøftes i 

de respektive kontrollutvalgene. 

ROKUS IKS 


29.10.14 30/2014 Plan for selskapskontroll for 

kommunene på Romerike. 

Kontrollutvalget vedtar plan for selskapskontroll for kommunene 

på Romerike. 

Planen oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike vedtas.

2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer

i planperioden. 

Kommunestyret 

29.10.14 31/2014 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS. 

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

Behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

29.10.14 32/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

1. Kontrollutvalget ønsker en orientering fra

administrasjonen om Holter kulturhus våren 2015.

2. Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til

orientering.

Rådmannen 

våren 2015 

29.10.14 33/2014 Eventuelt. 


10.12.14 34/2014 
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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

26.3.14  

14.5.14  

4.6.14  Orientering fra leder ved Myrstad barne- og avlastningsbolig.

 Kontrollutvalget vil be rådmannen om en oversikt på antall salgs og

skjenkebevilgninger for 2012-2013, og antall kontroller gjennomført i 2012-2013 samt

en plan for kontroller i 2014.

10.9.14  Orientering ved rådmannen vedørende nytt lønn- og personalsystem.

 Orientering ved Romerike Revisjon IKS, daglig leder Nina Neset.

29.10.14  Sak om samarbeid mellom kontrollutvalgene på Romerike.

 Orienteringssak vedrørende Holter kulturhus.

10.12.14  

 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 2015.

 Kontrollutvalget ønsker en orientering fra administrasjonen om Holter kulturhus våren 2015.

 Sekretariatet utarbeider et forslag til felles møteplass for kontrollutvalgene på Romerike som drøftes i kontrollutvalget.
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Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon. 

Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 
I hvert møte  Rapportering fra revisjonen om revisjonsarbeidet og aktuelle saker.

26.3.14  

14.5.14  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2013.

 Revisjonsbrev 1-2013.

4.6.14  

10.9.14  

29.10.14  

10.12.14  Orientering om plan for revisjonsstrategi og revisjonsplan for regnskapsåret 2014.

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

Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon 
26.3.14  

14.5.14  Presentasjon av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Kompetanse i tjenestene.

4.6.14  Behandling av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Kompetanse i tjenestene.

 Oppfølging av revisjonsrapport om tilskudd til kulturformål i Nannestad kommune for

årene 2010-2013.

10.9.14  Plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike.

29.10.14  

10.12.14  

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet – IKT sikkerhet og personvern (KU-sak 02/2013).

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet Selvkost – ØRAS (KU-sak 18/2013).

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet – sykefravær og tjenestekvalitet (KU-sak 31/2013).

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

Møte Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
26.3.14  

14.5.14  

4.6.14  Eierskapskontroll – Digitale Gardermoen IKS (DGI).

10.9.14  

29.10.14  Plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike.

10.12.14  

 Behandle selskapskontroll Romerike Industriservice AS (jan/feb 2015)
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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 Nannestad kommune er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget. 

26.3.14  

14.5.14  

4.6.14  

10.9.14  Oppdragsansvarlig revisors (både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon) avgir

skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet.

29.10.14  

10.12.14  

 Kontrollutvalget og Romerike Revisjon IKS utarbeider en skriftlig avtale om finansiell- og forvaltningsrevisjon for 2015.

 Vurdering av kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere.

Budsjettbehandlingen 

Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
26.3.14  

14.5.14  

4.6.14  

10.9.14  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).

29.10.14  

10.12.14  

19.2.14  

Kontrollutvalgets rapportering 

Møte Oppgaver knyttet til  

kontrollutvalgets rapportering 
26.3.14  Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 behandles og oversendes deretter

kommunestyret til orientering.

14.5.14  

4.6.14  

10.9.14  

29.10.14  

10.12.14  Kontrollutvalgets årsplan for 2015 vedtas og oversendes kommunestyret til

orientering.
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Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

Onsdag 18.2.2015, kl. 08.00. 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 




