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SAKSLISTE 

Sak nr. Sak Ca. tid for 
behandling 

15/2014 Regnskapet og årsberetning 2013 for Eidsvoll kommune. 08:00 

16/2014 Revisjonsbrev 2-2013. 10:00 

17/2014 Orientering om Romerike Revisjon IKS. 10:30 

18/2014 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor. 11:00 

19/2014 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 11:15 

20/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 11:30 

21/2014 Eventuelt. 11:45 

22/2014 Virksomhetsbesøk til Stabsavdeling for Økonomi, personal og støtte 

(lønnsavdelingen). 

13:00 

Hans Chr. Wilberg (sign) 
kontrollutvalgets leder 

Lørenskog 19.8.14 

Øystein hagen 
Konsulent 
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Sak nr. Sak Møtedato 

15/2014 Regnskapet og årsberetning 2013 for Eidsvoll 

kommune.   

25.8.14 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

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

2. Kopi av revisors beretning for Eidsvoll kommunes regnskap 2013, datert 15.04.14 

3. Kopi av revisors beretning for Eidsvoll kommunes regnskap 2013, datert 18.08.14 

4. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2013. 

5. Rapport til kontrollutvalget med revisjonens kommentarer til årsregnskapet 2013. 

 

 

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). Eidsvoll kommunes årsregnskap for 2013 ble første gang 

avlagt den 04.03.14. Den 11. april ble det meddelt om at regnskapet for 2013 åpnes for føringer, og 

regnskapet ble avlagt på nytt 9.5.14. Fristen for avleggelse av årsregnskapet er 15. februar (vedlegg 

1).  

  

Rådmannen er innkalt til møtet for å presentere kommunens årsregnskap og årsmelding for 2013. 

Revisjonen vil redegjøre for revisors beretning og kommentarer til årsregnskapet.   

 

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.  

 

Årsregnskapet og årsmeldingen skal vedtas av kommunestyret. Årsmeldingen skal oversendes 

kontrollutvalget før utvalget avgir uttalelse til årsregnskapet. Administrasjonen skal avgi 

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

årsmelding § 10). Eidsvoll kommunes årsmelding for 2013 ble oversendt kontrollutvalget og 

revisjonen 16. mai 2014 (vedlegg 1).   

 

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, 
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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.  

 

Revisor har avgitt en negativ revisjonsberetning den 15.april 2014 (vedlegg 2). Denne 

revisjonsberetningen er nå trukket tilbake og ny revisjonsberetning er avgitt 18. august 2014 

(vedlegg 3). Under revideringen er det avdekket forhold som er så vesentlige at det er tatt forbehold i 

revisjonsberetningen. I forbindelse med manglende dokumentert avstemming av spesielt 

lønnsrelaterte balanseposter vises det til nummerert brev 2/2013 (KU-sak 16/2014).     

 

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 4. 

 

Revisjonen har utarbeidet en rapport til kontrollutvalget med revisjonens kommentarer til 

årsregnskapet 2013, se vedlegg 5. 

 

 

 

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

oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 
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Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
Eidsvoll kommunestyre 



Vedlegg 2 til sak 15/2014



Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS 
Trondheimsveien 266 – 268 

2070 RÅHOLT 

Org.nr: 976 661 753 

Til  

Kommunestyret i Eidsvoll 

Kopi:  

Kontrollutvalget 

Rådmannen 

Formannskapet 

REVISORS BERETNING 

Uttalelse om årsregnskapet 

Vi har revidert årsregnskapet for Eidsvoll kommune som viser kr 966 064 000,- til fordeling 

drift og et regnskapsmessig merforbruk på kr 686 000,-. Årsregnskapet består av balanse per 

31. desember 2013, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for

regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte 

regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. 

Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet 

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende 

fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik 

intern kontroll som administrasjonssjefen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et 

årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter 

eller feil. 

Revisors oppgaver og plikter 

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i 

Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi 

etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende 

sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. 

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og 

opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder 

vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det 

skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne 

kontrollen som er relevant for kommunens utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende 

fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter 

omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens 

interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte 

regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er 

rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. 

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag 

for vår konklusjon.  

Vedlegg 3 til sak 15/2014



Konklusjon 

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt 

vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Eidsvoll kommune per 31. 

desember 2013, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar 

med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. 

Uttalelser om øvrige forhold 

Konklusjon om budsjett  

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner 

som ligger til grunn for regnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at 

budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 

årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og 

forskrifter. 

Konklusjon med forbehold om registrering og dokumentasjon 
Kommunen har ikke etablert tilfredsstillende rutiner for løpende avstemming og dokumentasjon 

av lønnsrelaterte poster i regnskapet gjennom året samt avstemming av balanseposter per 31.12. 

Svakheter i den interne kontrollen er omtalt i nummerert brev til kontrollutvalget med kopi til 

rådmann.  

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 

funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 

informasjon», mener vi at ledelsen, med unntak av forholdet som er omtalt i avsnittet ovenfor, 

har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 

kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

Andre forhold 

Denne beretning erstatter tidligere avgitt beretning, datert 15.04.14, som ble avgitt ved utløpet 

av forskriftens frist for å avlegge revisjonsberetning. Fullstendig årsregnskap var på dette 

tidspunkt ikke avgitt av administrasjonssjefen, da avlagt regnskap var blitt åpnet for føringer. 

Jessheim, 18. august 2014 

Ann-Kristin Mauseth 

Kst. revisjonssjef 



KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE 

Til kommunestyret i Eidsvoll kommune 

Kontrollutvalgets uttalelse til Eidsvoll 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 25. august behandlet Eidsvoll kommunes årsregnskap for 

2013. Følgende dokumenter danner grunnlaget for vår uttalelse:  

 Eidsvoll kommunes årsregnskap og årsmelding for 2013

 Revisors beretning for 2013.

 Revisjonens kommentarer til årsregnskap 2013.

Årsregnskapet for 2013 ble første gang avlagt den 04.03.14. Den 11. april ble det meddelt om 

at regnskapet for 2013 åpnes for føringer. Regnskapet ble avlagt på nytt 9.5.14, noe som er 

nesten 3 måneder etter fristen (15.02). Årsmeldingen ble oversendt den 16.5.14, noe som er 

1,5 måneder etter fristen (31.3).  

Negativ revisjonsberetning er avgitt 15.04.14. Tidligere avgitte negative revisjonsberetning er 

nå trukket tilbake og ny revisjonsberetning er avgitt 18.08.14 i samsvar med lover og 

forskrifter. Det bemerkes at det under revideringen er avdekket forhold som er så vesentlige at 

det er tatt forbehold i revisjonsberetningen. I forbindelse med manglende dokumentert 

avstemming av spesielt lønnsrelaterte balanseposter vises det til nummerert brev 2/2013.  

Det konstateres at Eidsvoll kommunes driftsregnskap viser et regnskapsmessig merforbruk på 

0,7 mill. kroner. Netto driftsresultat var på 2,7 mill. kroner og utgjør 0,2 % av kommunens 

samlede driftsinntekter i 2013. Dette er under Fylkesmannens anbefaling som er minimum 3 

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

Kontrollutvalget ser alvorlig på at avstemmingsrutiner systematisk ikke er fulgt eller rutiner 

ikke er etablert og at kommunen mangler tilfredsstillende internkontroll på lønnsområdet. Her 

vises det til nummerert brev 2/2013. Dette ble også bemerket i nummerert brev 1/2012 hvor 

det ble påpekt manglende avstemming av balansekontoer på lønn i 2012-regnskapet.  

I følge kommunelovens § 48 nr. 5 skal det i årsmeldingen «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 årsmeldingen. 

Kontrollutvalget viser forøvrig til revisjonens kommentarer til årsregnskap 2013. 

Vedlegg 4 til sak 15/2014



KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE 

Eidsvoll, den 25. august 2014 

Hans Chr. Wilberg 

Leder av kontrollutvalget 

Kopi: Formannskapet 



Vedlegg 5 til sak 15/2014































KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

16/2014 Revisjonsbrev 2-2013. 25.8.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

 Revisjonsbrev 2/2013

Saksopplysninger 
I revisjonsforskriftens § 4 er det oppgitt flere forhold som revisor plikter å påpeke skriftlig. Ved 

revisjonen av årsregnskapet er det funnet avvik som faller inn under forskriftens § 4. Anmerkningen 

er av en slik karakter at det har hatt innvirkning på konklusjonen i revisjonsberetningen for 2013. 

Kontrollutvalgsforskriftens § 8 fastslår at kontrollutvalget skal påse at slike påpekninger blir fulgt 

opp. 

De forhold det nummererte brev tar opp gjelder flere lønnsrelaterte balanseposter og utestående 

fordringer i kommunens regnskap hvor det ikke er forelagt dokumentasjon. Balansepostene er ikke 

dokumentert avstemt og er etter revisjonens vurdering ikke ubetydelige. 

Revisjonen påpeker at det ikke er foretatt løpende avstemminger på lønnsrelaterte poster i 

regnskapet i løpet av 2013 og nødvendige internkontrollrutiner ikke har vært på plass. Revisjonen 

påpeker videre at det kan synes som om rutiner for avstemming ikke er etablert, eller der rutiner 

finnes, ikke tatt i bruk. Manglende avstemminger gjennom året har ført til at etterslepet har blitt 

stort, og det vil være svært tidkrevende å ferdigstille nødvendige avstemminger.   

Fra Eidsvoll kommune avla sitt regnskap og frem til 20. juni har kommunen avstemt flere 

lønnsrelaterte poster som revisjonen har lagt til grunn i sin revisjon. 

Revisjonen har hatt en tett dialog med kommunens administrasjon og presisert viktigheten av at en 

straks får på plass løpende avstemminger samt rydder opp i det etterslepet en fremdeles har fra 

tidligere år. 

Det vises også til revisjonsbrev 1/2012 i forbindelse med regnskapet for 2012 som påpekte 

manglende dokumentasjon av balanseposter. 

Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget ser alvorlig på at det ikke er foretatt løpende avstemminger på lønnsrelaterte

poster i regnskapet i løpet av 2013 og nødvendige internkontrollrutiner ikke har vært på

plass.

2. Kontrollutvalget ser alvorlig på at det kan synes som om rutiner for avstemming ikke er

etablert, eller der rutiner finnes, ikke tatt i bruk.

3. Kontrollutvalget vil følge opp de påpekninger som er gjort i Revisjonsbrev nr. 2/2013, og

forutsetter at disse forholdene er brakt i orden ved avleggelse av regnskapet for 2014.



Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune 

___________________________________________________________________________ 6 

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret ser alvorlig på at det ikke er foretatt løpende avstemminger på lønnsrelaterte

poster i regnskapet i løpet av 2013 og ber rådmannen om å sørge for at nødvendige

internkontrollrutiner snarest kommer på plass.

2. Kommunestyret ber rådmannen tilsikre at rutiner for avstemming blir etablert, og at de

rutiner som finnes blir tatt i bruk.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
Eidsvoll kommunestyre 



Vedlegg til sak 16/2014





KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

17/2014 Orientering om Romerike Revisjon IKS.  25.8.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

 Infoskriv om Romerike Revisjon IKS (deles ut i møtet)

Saksopplysninger 
Kommunestyrene på Romerike vedtok høsten 2012 å opprette en felles revisjonsordning, og 

organisere revisjonsordningen som et interkommunalt selskap – Romerike Revisjon IKS. 

Selskapsavtalen ble vedtatt i kommunestyrene i april og mai 2013, og selskapet vil være operativt fra 

juni 2014.  

Kontrollutvalget vil få en orientering om selskapet fra daglig leder Nina Neset i møtet. 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

18/2014 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor. 

25.8.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

 Uavhengighetserklæring

Saksopplysninger 
I følge revisjonsforskriftens § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi 

en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. 

Det er en endring når det gjelder oppdragsansvarlig revisor forvaltningsrevisjon. 

Forslag til vedtak 
Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Vedlegg til sak 18/2014





KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

19/2014 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 25.8.14 

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 



KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

20/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 25.8.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2014 for kontrollutvalget i Eidsvoll, med jnr. 1 til 27 -2014.

2. Melding om vedtak i kommunestyret sak 26/14 - Revisjonsgjennomgang vedrørende kjøp av

varer og tjenester gjort i Eidsvoll kommune i perioden 2011 - 2013.

3. Melding om vedtak i kommunestyret sak 14/25 - Eierskapskontroll Romerike Krisesenter

IKS.

4. Melding om vedtak i kommunestyret sak 14/14 - Kontrollutvalgets årsrapport for 2013.

5. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2014, sist redigert 18.8.14.

6. Tiltaksplan 2014, sist redigert 18.8.14.

Saksopplysninger 
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 16.01.2014 16.01.2014 x Eidsvoll kontrollutvalg

Innkalling av Øvre Romerike innkjøpssamarbeid til 

møte 3.2.14 412.2.2

2 15.01.2014 15.01.2014 x Eidsvoll kontrollutvalg

Brev til rådmannens om oppfølging av 

kommunestyrets vedtak i sak 13/27 - 

forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende IKT 

sikkerhet og personvern 412.2.2

3 20.01.2014 20.01.2014 x Eidsvoll kommune

Rådmannens reviderte svar, organisert etter 

kommunestyrets vedtak, på oppfølging av 

kommunestyrets vedtak i sak 13/27 - 

forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende IKT 

sikkerhet og personvern 412.9.5

4 30.01.2014 30.01.2014 x Eidsvoll kommune

Rådmannens svar på oppfølging av 

kommunestyrets vedtak i sak 13/27 - 

forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende IKT 

sikkerhet og personvern 412.9.5

5 24.01.2014 20.01.2014 x Skatteoppkreveren i Eidsvoll Årsrapport for 2013 412.5.1

6 10.02.2014 03.02.2014 x Eidsvoll kommune Særutskrift i sak 04/2014. 412.5.5

7 10.02.2014 03.02.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt Særutskrift i sak 07/2014. 412.5.5

8 05.02.2014 05.02.2014 x Eidsvoll kommune

Spørsmål vedrørende Eidsvoll kommunes 

administrative organisasjonskart. 412.e-post

9 11.02.2014 11.02.2014 x Nedre Romerike Distriktsrevisjon Eierskapskontroll Romerike Krisesenter IKS 412.10.3

10 12.03.2014 12.03.2014 x Eidsvoll kommune

Brev til rådmannen om KU-sak 02/2013 - 

korrupsjon i offentlig sektor. 412.2.2

11 18.03.2014 18.03.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt

Revisjonsgjennomgang vedrørende offentlige 

anskaffelser Eidsvoll kommune i perioden 2011-

2013 412.6.3

12 17.03.2014 17.03.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt

Notat: utkast til avgrensninger for et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende 

hjemmebaserte tjenester i Eidsvoll kommune. 412.9.2

Postliste 2014 for kontrollutvalget i Eidsvoll

Vedlegg 1 til sak 20/2014



13 17.03.2014 21.01.2014 x Eidsvoll kommune Henleggelse av politianmeldelse i KU sak 2/2013. 412.2.2

14 11.04.2014 11.04.2014 x Eidsvoll kommune

Melding om vedtak: Eierskapskontroll Romerike 

Krisesenter IKS. Kontrollutvalgssak 10/14 412.8.5

15 11.04.2014 11.04.2014 x Eidsvoll kommune

Særutskrift - Revisjonsgjennomgang vedrørende 

kjøp av varer og tjenester gjort i Eidsvoll 

kommune i perioden 2011 - 2013. 

Kontrollutvalgssak 9/14 412.6.5

16 12.05.2014 12.05.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt

Forvaltningsrevisjonsrapport - kompetanse i 

tjenestene 412.9.3

17 19.05.2014 19.05.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt

Endelig rapport fra eierskapskontrollen av Digitale 

Gardermoen IKS 412.10.3

18 27.05.2014 27.05.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt

Prosjektplan - hjemmebaserte tjenester Eidsvoll 

kommune. 412.9.2

19 19.05.2014 19.05.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt Eierskapsrapport - Digitale Gardermoen IKS (DGI) 412.10.3

20 16.05.2014 16.05.2014 x Eidsvoll kommune Årsregnskap og årsmelding 2013. 412.7.3

21 15.05.2014 15.05.2014 x x Eidsvoll kommune Godgjøringsskjema 1 halvår 2014. 412.1.7

22 15.04.2014 15.04.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt Revisjonsberetning 2013, pr. 15.4.14. 412.7.3

23 18.08.2014 18.08.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt Revisjonsbrev 2/2013. 412.7.2

24 18.08.2014 18.08.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt Revisjonens kommentarer til årsregnskapet 2013. 412.7.3

25 03.07.2014 03.07.2014 x Eidsvoll kommune Innkalling av rådmannen til møte 25.8.14. 412.2.2

26 03.07.2014 03.07.2014 x Eidsvoll kommune

Innkalling til virksomhetsbesøk på 

lønnsavdelingen 25.8.14. 412.2.2

27 19.08.2014 19.08.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt Revisjonsberetning 2013. 412.7.3

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37



Eidsvoll kommune
Økonomi, personal og støtte

Arkivsak: 2012/1219-10
Arkiv:
Saksbehandler:
Nina T. Hageløkken
Dato: 20.03.2014

Saksframlegg

Utv.saksnr Utvalg Møtedato
26/14 Kommunestyret 08.04.2014

Revisjonsgjennomgang vedrørende kjøp av varer og tjenester gjort i 
Eidsvoll kommune i perioden 2011 - 2013. Kontrollutvalgssak 9/14

Kontrollutvalgets innstilling

a. Kommunestyret ser alvorlig på at kommunen ikke har fulgt lov og forskrift om offentlige
anskaffelser vedrørende kjøp av varer og tjenester gjort i Eidsvoll kommune i perioden
2011-2013.

b. Kommunestyret forventer at administrasjonen følger lov og forskrift om offentlige
anskaffelser, og ber rådmannen om å sørge for at Eidsvoll kommune følger lov og forskrift
vedrørende alle anskaffelser i kommunen.

c. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp denne saken.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.04.2014 

Behandling

Av 35 representanter var 35 til stede.

Forslag fra Terje Teslo (SP):
Endring av punkt a og b i innstillingen:

a. Kommunestyret ser alvorlig på at kommunen i noen tilfeller ikke har fulgt lov og forskrift
om offentlig anskaffelser vedrørende kjøp av varer og tjenester gjort i perioden 2011-2013.

b. Kommunestyret ber rådmannen om å sørge for at Eidsvoll kommune følger lov og forskrift
vedrørende anskaffelser i kommunen og har dokumentasjon på at så skjer.

Votering

Punkt a fra Teslo (SP) ble satt opp mot kontrollutvalgets punkt a og falt med 15 mot 20 
stemmer. 

Punkt b fra Teslo (SP) ble satt opp mot kontrollutvalgets punkt b og falt med 16 mot 19 
stemmer. 

Vedlegg 2 til sak 20/2014



2

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

a. Kommunestyret ser alvorlig på at kommunen ikke har fulgt lov og forskrift om offentlige
anskaffelser vedrørende kjøp av varer og tjenester gjort i Eidsvoll kommune i perioden
2011-2013.

b. Kommunestyret forventer at administrasjonen følger lov og forskrift om offentlige
anskaffelser, og ber rådmannen om å sørge for at Eidsvoll kommune følger lov og forskrift
vedrørende alle anskaffelser i kommunen.

c. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp denne saken.

Vedlegg som følger saken:
1 Særutskrift av sak 9/14 i kontrollutvalget. Revisjonsgjennomgang vedrørende kjøp av 

varer og tjenester gjort i Eidsvoll kommune i perioden 2011 - 2013

Utskrift av saken sendes til

ROKUS IKS
Rådmannen i Eidsvoll

SAKSUTREDNING

Bakgrunn for saken

Innstilling fra kontrollutvalget i sak 9/14.

Fakta i saken

Det vises til vedlagte særutskrift av kontrollutvalgssak 9/14.



Eidsvoll kommune
Økonomi, personal og støtte

Deres ref:
Vår ref.:
Dato:
Saksbehandler:

«REF»
2014/974/NTH
11.04.2014
Nina T. Hageløkken

Avsenderadresse.: Besøksadresse.: Bankkonto: IBAN: BIC-adr.:
Rådhusgata 1
2080 Eidsvoll

8601.41.88209
7855.05.02371 (skatt)

NO9286014188209
NO2178550502371

DNBAO22
DNBAOKK

Telefon: 66107000 Dir.telefon: 66107003 Org.nr.:
Telefaks: 66107001 Telefaks:  964 950 113
E-post: 
post@eidsvoll.kommune.no

Etatens/avdelingens e-post: Internettadr.:
www.eidsvoll.kommune.no

ROKUS
Ordfører (kommunens medlem i representantskapet)

Melding om vedtak

Eierskapskontroll Romerike Krisesenter IKS. Kontrollutvalgssak 
10/14

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.04.2014 

Behandling

Av 35 representanter var 35 til stede.

Votering

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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.

Med hilsen

Nina T. Hageløkken
avdelingsleder fellestjenesten

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Kopi: Virksomhetsleder Familiens Hus

Vedlegg 3 til sak 20/2014



Eidsvoll kommune
Økonomi, personal og støtte

Deres ref:
Vår ref.:
Dato:
Saksbehandler:

2014/551/NTH
13.03.2014
Nina T. Hageløkken

Avsenderadresse.: Besøksadresse.: Bankkonto: IBAN: BIC-adr.:
Rådhusgata 1
2080 Eidsvoll

8601.41.88209
7855.05.02371 (skatt)

NO9286014188209
NO2178550502371

DNBAO22
DNBAOKK

Telefon: 66107000 Dir.telefon: 66107003 Org.nr.:
Telefaks: 66107001 Telefaks:  964 950 113
E-post: 
post@eidsvoll.kommune.no

Etatens/avdelingens e-post: Internettadr.:
www.eidsvoll.kommune.no

Rokus IKS

Melding om vedtak

Kontrollutvalgets årsrapport for 2013

Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.03.2014 

Behandling

Av 35 representanter var 35 til stede.

Votering

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2013 til orientering.

Med hilsen

Nina T. Hageløkken
avdelingsleder Fellestjenesten

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg 4 til sak 20/2014
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SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET I 2014 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

3.2.14 01/2014 Orientering ved Øvre 

Romerike innkjøpssamarbeid 

om status på dagens 

rammeavtaler i Eidsvoll 

kommune. 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning, og vil følge opp 

eventuelle forbedringsområder for Eidsvoll kommune i forbindelse 

med kontrollutvalgssak 02/2014. 

Følges opp i 

kontrollutvalgsm

øte den 11.3.14. 



3.2.14 02/2014 Revisjonsgjennomgang 

vedrørende kjøp av varer og 

tjenester gjort i Eidsvoll 

kommune i perioden 2011-

2013. 

Kontrollutvalget utsetter saken til neste møte 11.3.14, i påvente av 

en ytterligere kvalitetssjekk og avklaring mellom revisjonen og 

administrasjonen i Eidsvoll kommune. 

Saken settes opp 

i neste møte den 

11.3.14 



3.2.14 03/2014 Oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten 

IKT- sikkerhet og personvern 

(KU-sak 06/2013). 

1. Kontrollutvalget tar rådmannens skriftlige tilbakemelding

vedrørende oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet IKT

sikkerhet og personvern (KS sak 13/27) til orientering.

2. Kontrollutvalget vil følge opp rådmannens planlagte tiltak,

sett opp i mot kommunestyrets vedtak i sak 13/27, i 1. kvartal

2015. 

Følges opp 1. 

kvartal 2015. 


3.2.14 04/2014 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 Avventer 

kommunestyrets 

behandling. 



3.2.14 05/2014 Rapportering fra Øvre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget vil innkalle rådmannen i sitt neste møte den 

11.3.14. Kontrollutvalget vil be rådmannen om en generell 

orientering på status i kommunens lønns- og økonomiavdeling. 

Kontrollutvalget ønsker blant annet å se nærmere på Eidsvoll 

kommunes løpende arbeid med lønnskjøring, avstemming av 

regnskapet, innføring av kommunens turnussystem og refusjon av 

sykepenger. 

Rådmannen Sekretær 

innkaller 

rådmannen til 

KU møte 

11.3.14. 



3.2.14 06/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


Vedlegg 5 til sak 20/2014
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

3.2.14 07/2014 Eventuelt. Kontrollutvalget ber revisjonen om å utarbeide et utkast til 

avgrensninger for et forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende 

hjemmebaserte tjenester i Eidsvoll kommune. Revisjonen bes om å 

legge frem et forslag for kontrollutvalget i møtet den 11.3.14. 

Øvre Romerike 

revisjonsdistrikt 

Settes opp til 

behandling i 

møtet 11.3.14. 



17.3.14 08/2014 Orientering ved rådmannen 

vedrørende status i 

kommunens lønns- og 

økonomiavdeling. 

1. Kontrollutvalget vedtok å lukke deler av møtet jf.

Kommunelovens § 31, nr. 3.

2. Kontrollutvalget ser alvorlig på utfordringene og

etterslepet i Eidsvoll kommunes løpende arbeid

vedrørende organisering, implementering av lønns og

personalsystem, utbetaling av lønn, refusjon av

sykepenger/avstemminger, rapportering og ressurser på

økonomi- og lønnsavdelingen.

3. Kontrollutvalget ser en for svak progresjon i det løpende

arbeidet med å ta inn etterslepet.

4. Kontrollutvalget stiller spørsmål ved at det ikke er foretatt

nødvendig sårbarhetsanalyse før innføring av nytt

turnussystem i kommunen, og kontrollutvalget stiller seg

undrende til om Eidsvoll kommune har nødvendige

ressurser for å være pilot av nytt turnussystem.

5. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til

etterretning, og vil følge opp saken videre i forbindelse

med behandling av årsregnskapet 2013.



17.3.14 09/2014 Revisjonsgjennomgang 

vedrørende kjøp av varer og 

tjenester gjort i Eidsvoll 

kommune i perioden 2011-

2013. 

1. Kontrollutvalget ser alvorlig på funnene i revisjonens

gjennomgang vedrørende kjøp av varer og tjenester gjort

i Eidsvoll kommune i perioden 2011-2013.

2. Kontrollutvalget forventer at administrasjonen følger lov

og forskrift om offentlige anskaffelser.

3. Kontrollutvalget vil følge opp innføringen av nytt e-

handel prosjektet i Eidsvoll kommune.

4. Kontrollutvalget tar revisjonens gjennomgang til

etterretning, og innstiller følgende til kommunestyret:

a. Kommunestyret ser alvorlig på at kommunen ikke har

Kommunestyret Avventer 

kommunestyrets 

behandling. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

fulgt lov og forskrift om offentlige anskaffelser 

vedrørende kjøp av varer og tjenester gjort i Eidsvoll 

kommune i perioden 2011-2013. 

b. Kommunestyret forventer at administrasjonen følger

lov og forskrift om offentlige anskaffelser, og ber

rådmannen om å sørge for at Eidsvoll kommune

følger lov og forskrift vedrørende alle anskaffelser i

kommunen.

c. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp

denne saken.

17.3.14 10/2014 Eierskapskontroll Romerike 

Krisesenter IKS. 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar rapporten til orientering om 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.

Kommunestyret Avventer 

kommunestyrets 

behandling. 



17.3.14 11/2014 Forslag til avgrensninger for 

forvaltningsrevisjonsprosjekt 

på hjemmebaserte tjenester i 

Eidsvoll kommune.   

1. Kontrollutvalget ber revisjonen, med bakgrunn i de

innspill som fremkom i møtet vedrørende dokumentasjon

av endringer i brukernes pleiebehov og oppfølging

underveis, legge frem et forslag til prosjektplan i

kontrollutvalgets møte den 26. mai.

2. Prosjektplanen blir skrevet for Eidsvoll kommune, og

utvalget vil ta stilling til om de ønsker å invitere de øvrige

ØRRD 




______________________________________________________________________________________________________________________________ 

4 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

kontrollutvalgene på Øvre Romerike til å prioritere dette 

som et fellesprosjekt. 

17.3.14 12/2014 Rapportering fra Øvre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

1. Saken tas til orientering.

2. Kontrollutvalget utsetter sitt møte den 5. mai på grunn av sen

levering av årsregnskapet 2013 fra Eidsvoll kommune til Øvre

Romerike revisjonsdistrikt. Kontrollutvalget berammer et nytt

møte til mandag 26. mai kl. 08:00.



17.3.14 13/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


17.3.14 14/2014 Eventuelt. Kontrollutvalget henstiller til administrasjonen om å følge opp 

andre forhold som har blitt avdekt i kontrollutvalgssak 2/2013 - 

korrupsjon i offentlig sektor. Kontrollutvalget ber rådmannen om å 

komme tilbake til kontrollutvalget i mai møtet med en vurdering 

på videre oppfølging i denne saken. 

Eidsvoll 

kommune 


26.5.14 15/2014 



KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE 

TILTAKSPLAN 

2014 

KONTROLLUTVALGET I 

EIDSVOLL KOMMUNE 

Oppdatert 18.8.14 

Utarbeidet av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg 6 til sak 20/2014



Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune 
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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.

 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

3.2.14  Orientering fra leder for IIØR om status på dagens rammeavtaler.

 Revisjonsrapport om kjøp av varer og tjenester gjort i Eidsvoll kommune i perioden

2011-2013(utsatt til neste møte den 11.3.14).

11.3.14  Revisjonsrapport om kjøp av varer og tjenester gjort i Eidsvoll kommune i perioden

2011-2013.

 Rådmannen orienterer på status i kommunens lønns- og regnskapsavdeling.

26.5.14  Møte avlyst.

16.6.14  Møte avlyst.

25.8.14  Virksomhetsbesøk til: Stabsavdeling for Økonomi, personal og støtte

(lønnsavdelingen)

8.9.14  Rådmannen legger frem en vurdering på videre oppfølging i kontrollutvalgssak 2/2013

- korrupsjon i offentlig sektor.

17.11.14  Virksomhetsbesøk til: Vilberg helsetun.

 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet.

 Oppfølging av revisjonsgjennomgang vedrørende kjøp av varer og tjenester gjort i

Eidsvoll kommune i perioden 2011-2013 (KU-sak 09/2014).

 Kontrollutvalget vil følge opp rådmannens planlagte tiltak, i forhold til/sett opp i mot

kommunestyrets vedtak 13/27 – forvaltningsrevisjonsprosjekt IKT sikerhet og

personvern, i 1. kvartal 2015.
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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.

3.2.14  

11.3.14  

26.5.14  

16.6.14  

25.8.14  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2013.

 Revisjonsbrev 2-2013.

8.9.14  

17.11.14  Orientering om plan for revisjonsstrategi for revisjonsåret 2014.

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

1
 

Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon 
3.2.14  Innhente tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene i

forvaltningsrevisjonsrapport IKT- sikkerhet og personvern (sak 06/2013) er fulgt opp.

11.3.14  Revisjonen legger frem et utkast til avgrensninger for et forvaltningsrevisjonsprosjekt

på hjemmebaserte tjenester i Eidsvoll kommune.

26.5.14  Møte avlyst.

16.6.14  Møte avlyst.

25.8.14  

8.9.14  Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Kompetanse i tjenestene.

 Revisjonen legger frem overordnet prosjektplan på forvaltningsrevisjonsprosjekt –

hjemmebaserte tjenester i Eidsvoll kommune.

 Gjøre en vurdering av forvaltningsrevisjonsprosjekt iht. plan for forvaltningsrevisjon

for 2013-2016.

17.11.14  Innhente tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene i

forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost – ØRAS (sak 16/2013) er fulgt opp.

 Oppfølging av revisjonsgjennomgang vedrørende kjøp av varer og tjenester gjort i

Eidsvoll kommune i perioden 2011-2013 (KU-sak 09/2014).

 Kontrollutvalget vil følge opp rådmannens planlagte tiltak i

forvaltningsrevisjonsrapport IKT – sikkerhet og personvern, sett opp i mot

kommunestyrets vedtak i sak 13/27, i 1. kvartal 2015.

 Innhente tilbakemelding fra administrasjonen (1.halvår 2015) om hvordan anbefalingene i

forvaltningsrevisjonsrapport Sykefravær og tjenestekvalitet (sak 35/2013) er fulgt opp.

1
 Plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2016, vedtatt i kommunestyret 12.02.13. En prioritet over vedtatte prosjekter 

ligger som vedlegg 2 til årsplanen for 2013. 



Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune 

___________________________________________________________________________ 4 

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

2
  

Møte Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
3.2.14  

11.3.14  Eierskapskontroll Romerike Krisesenter IKS.

26.5.14  Møte avlyst.

16.6.14  Møte avlyst.

25.8.14  

8.9.14  Eierskapskontroll – DGI.

17.11.14  Gjøre en vurdering av selskapskontroll iht. plan for selskapskontroll for 2013-2016.

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 Eidsvoll kommune er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget. 

3.2.14  

11.3.14  

26.5.14  Møte avlyst.

16.6.14  Møte avlyst.

25.8.14  Oppdragsansvarlig revisors avgir skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet på

forvaltningsrevisjon.

 Orientering om Romerike Revisjon IKS.

8.9.14  Oppdragsansvarlig revisors avgir skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet på

regnskapsrevisjon.

17.11.14  

Budsjettbehandlingen 

Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
3.2.14  

11.3.14  

26.5.14  Møte avlyst.

16.6.14  Møte avlyst.

25.8.14  

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

kontrollutvalget.

o Kontrollutvalget følger opp at kontrollutvalgets forslag følger med til

kommunestyrets behandling av budsjettet.

17.11.14  

25.11.13  

2
Plan for selskapskontroll for 2013-2016 ble vedtatt i kommunestyret 12.02.13. En oversikt over eierinteresser i 

selskaper/samarbeid ligger som vedlegg 3 til årsplanen for 2013. 
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Kontrollutvalgets rapportering 

Møte Oppgaver knyttet til  

kontrollutvalgets rapportering 
3.2.14  Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 behandles og oversendes deretter

kommunestyret til orientering.

11.3.14  

26.5.14  Møte avlyst.

16.6.14  Møte avlyst.

25.8.14  

8.9.14  

17.11.14  Kontrollutvalgets årsplan for 2015 vedtas og oversendes deretter til kommunestyret.



KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

21/2014 Eventuelt. 25.8.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

 

Saksopplysninger 
Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

Mandag 8.9.2014, kl. 18.00. Møte holdes på Eidsvoll rådhus, møterom 317. 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

22/2014 Virksomhetsbesøk til Stabsavdeling for Økonomi, 

personal og støtte (lønnsavdelingen).  

25.8.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Som en del av det generelle tilsynet med forvaltningen gjennomfører kontrollutvalget 

virksomhetsbesøk. For å bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for at ansatte i kommunen 

skal bli kjent med kontrollutvalget, besøker utvalget ulike kommunale virksomheter. Dette 

inkluderer også kommunale foretak og selskap.   

Formålet med besøket er blant annet å: 

 Bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgsarbeidet kjent i kommunen

 Undersøke generelt om krav til internkontroll er kjent i virksomheten, og om sentrale

føringer knyttet til for eksempel etikk er kommunisert

 Sjekke utvalgte områder som for eksempel HMS, offentlige anskaffelser og lignende ved å få

orientering om og innsyn i system og rutiner

Kontrollutvalget har valgt å legge besøket til Stabsavdeling for Økonomi, personal og støtte 

(lønnsavdelingen). Virksomhetsbesøket fremgår av kontrollutvalgets årsplan for 2014.  

Kontrollutvalget har bedt kommunalsjef Ellen Reistad Johansen om en orientering vedrørende 

virksomheten og en omvisning.  

Kontrollutvalget har i tillegg inviterer en ansattrepresentant om å være tilstede under besøket for 

eventuelt å kunne bidra med innspill og svare på spørsmål.    

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 




