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SAKSLISTE 

Sak nr. Sak Ca tid for 
behandling 

1/2015 Henvendelse til kontrollutvalget. 18:00 

2/2015 Sak fra kommunestyret vedrørende habilitetsvurdering. 19:00 

3/2015 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014. 19:30 

4/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 20:00 

5/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 20:30 

6/2015 Eventuelt. 20:45 

Tor-Arne Lie Jensen (sign.) 
Kontrollutvalgets leder 

Lørenskog 20.1.15 

Øystein Hagen  
Konsulent  
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Sak nr. Sak Møtedato 

1/2015 Henvendelse til kontrollutvalget. 27.1.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

 

Saksdokumenter 
1. Henvendelse til kontrollutvalget fra kommunestyremedlem, Jane Bråthen 

2. Miljø- og utviklingsutvalg - sak 0050/11 – oppstartsak for høydebasseng Sørumsand   

 

 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har mottatt vedlagt henvendelse fra kommunestyremedlem hvor det blir stilt 

spørsmål rundt behandling av sak om reservevann på Sørumsand (vedlegg 1). I henvendelsen stilles 

det spørsmålstegn om kommunestyret ble godt nok informert om de alternativer som var i saken. I 

tillegg anmodes det kontrollutvalget å se nærmere på avgiftsutviklingen knyttet mot høydebassenget, 

og utvidelsen mot Rånåsfoss. Det stilles også betenkeligheter rundt en kommende sak om fordeling 

av vannforsyningsområder hvor det er varslet at høydebassenget vil være utslagsgivende. I 

henvendelsen henvises det til Miljø- og utviklingsutvalgets sak 0050/11 (vedlegg 2).     

 

I merknadene til kontrollutvalgsforskriftens § 4 står det blant annet at «Kontrollutvalget kan i 

prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens/fylkeskommunens virksomhet så lenge det kan 

defineres som kontroll eller tilsyn.» Det står også at «Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle 

andre enn de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret/fylkestinget, eller der det framgår av 

forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Når det gjelder henvendelser fra andre enn 

kommunestyret/fylkestinget eller revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører inn 

under utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken.»  

 

Om kontrollutvalget skal behandle en sak, vil være avhengig av om saken ligger innenfor 

kontrollutvalgets mandat. Kontrollutvalgets mandat er å føre kontroll og tilsyn med forvaltningen. 

For en hver henvendelse må det i tillegg vurderes om saken representerer en tilstrekkelig risiko for 

manglende måloppnåelse, regeletterlevelse eller vedtaksoppfølging.  

 

Kontrollutvalget kan behandle saker fra innbyggere eller andre aktører som mener de har en sak for 

kontrollutvalget. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og behandler ikke klager på enkeltvedtak. 

Det kontrollutvalget kan gjøre, er å undersøke henvendelser som kan indikere svikt i den kommunale 

saksbehandlingen, eller at kommunen ikke følger de lover og retningslinjer som den er underlagt. 

Fokuset bør være på systemkontroll.   

  

Det legges opp til at kontrollutvalget vurderer den konkrete henvendelsene i møtet. 

 

 

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

 



Kontrollutvalget i Sørum kommune 

3 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Hei 

Oppstartsaken fra 2011 i MU finnes på kommunens nettsider, men jeg får ikke lagret og sendt den 
over, men kan leses på følgende link: 
http://www.sorum.kommune.no/cpclass/run/cpesa62/file.php/def/11029519d11029519oc0d030/n
ytt-hoydebasseng-sorumsand-oppstartsak.pdf 

Jeg stiller spørsmålstegn ved at KST ikke ble (godt nok) informert om de alternativer som var i saken 
om reservevann på Sørumsand 
I tillegg må avgiftsutviklingen knyttet mot både høydebassenget, men også utvidelsen mot Rånåsfoss 
sees nærmere på. 

I den kommende saken om fordeling av vannforsyningsområder har Rådmannen varslet at 
høydebassenget vil være utslagsgivende. Jeg synes også dette er betenkelig. 

Med vennlig hilsen 

Jane Bråthen 

Vedlegg 1 til sak 1/2015

http://www.sorum.kommune.no/cpclass/run/cpesa62/file.php/def/11029519d11029519oc0d030/nytt-hoydebasseng-sorumsand-oppstartsak.pdf
http://www.sorum.kommune.no/cpclass/run/cpesa62/file.php/def/11029519d11029519oc0d030/nytt-hoydebasseng-sorumsand-oppstartsak.pdf


Saksfremlegg 

Arkivsak: 11/3092-2

Sakstittel: OPPSTARTSSAK FOR HØYDEBASSENG SØRUMSAND 

K-kode: M14  

Saksbehandler: Anita Veie 

Innstilling: 
::: &&& Sett inn innstillingen under &&& 

Det gis tilslutning til at det startes arbeid med detaljregulering av område for høydebasseng for 

Sørumsand med hjemmel i plan-og bygningslovens § 12-8.  

Planen utløser konsekvensutredningsplikt i hht. plan- og bygningslovens § 12-10, jf § 4-2 andre ledd. 

Lokalisering av anlegget skal avklares etter vurdering av to alternativ, i Orderudåsen og i 

Gullsmedåsen. Planarbeidet skal bygge på de forutsetninger som er beskrevet under vurderinger i 

saksfremlegget. 

::: &&& Sett inn innstillingen over &&& 

Sørum kommunalteknikk KF (SKT KF) ønsker å starte en planprosess for etablering av nytt 

høydebasseng på Sørumsand.  

Vedlegg: 
Brev fra SKT KF av 8.7.11 

Kart som viser alternative lokaliseringer av høydebasseng 

Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: 

 Ingen

Saksutredning: 
... &&& Sett inn saksutredningen under &&& 

Bakgrunn for saken: 
SKT KF ønsker å etablere et høydebasseng på Sørumsand for å bedre kapasitet og sikkerhet i 

vannforsyningen til Sørumsand som i dag ikke er tilfredsstillende. Etablering av tiltaket utløser 

reguleringsplikt med konsekvensutredning, denne saken fastsetter rammene for reguleringsarbeidet. 

Saksopplysninger: 
Nytt høydebasseng er innarbeidet i Økonomiplan for SKT KF 2012 – 2015 med ferdigstillelse i løpet 

av 2012. Anlegget vil kreve et areal på ca 3 daa i tillegg til adkomst og ledningstraseer. Det er vurdert 

tre mulige plasseringer av nytt høydebasseng (vedlagt kartutsnitt), og SKT KF ønsker å sette i gang 

med regulering av alternativ 1. Rådmannen anbefaler at alternativ 1 og 2 inkluderes i utredingsfasen. 

Alternativ 1: Orderudåsen like øst for Skogkanten barnehage ca på kote 187 moh. Området ligger i 

LNF-område hvor natur, landskap og friluftsliv er dominerende, inntil regulert boligområde. Krever 

nytt ledningsnett langs Orderudvegen, ca 1 km. 

Alternativ 2: Gullsmedåsen ved Monsruddamtjernvegen på ca kote 187 moh. Området er LNF 

formål. Krever opparbeidelse av 1,5 km ledningsnett nordover frem til Blakervegen og er avhengig av 

Vedlegg 2 til sak 1/2015



prosjekt for etablering av reservevannforbindelse mellom Aurskog-Høland og Nedre Romerike 

vannverk IKS fra Blakervegen til Sørumsand. 

Alternativ 3: Orderudjordet næringsområde på kote 125 moh. Krever trykkreduksjon av vann tilført 

fra Tretjern. Krever lite ny infrastruktur utover det som likevel trengs ved utygging av 

næringsområdet. 

Forhold til eksisterende plandokumenter: 
Ingen av alternativene ligger i regulert område, kommuneplanens arealdel gjelder. 

Forhold til gjeldende vedtak: 
Utbygging av høydebasseng er i samsvar med økonomiplan for SKT KF 2012 – 2015. 

Økonomiske konsekvenser: 
Investering og drift inngår i SKT KF sin økonommiske ramme. 

Bærekraftig utvikling: 
Etablering av høydebasseng vil bedre kapasitet og sikkerhet i vannforsyningen til Sørumsand, noe 

som også gir bedre brannvannskapasitet. Tiltaket er et viktig bidrag til en bærekraftig utvikling av 

samfunnet lokalt. 

Bemanningskonsekvenser: 
Ingen for kommunen. 

Uttalelse fra andre utvalg: 
Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: 

 Eldrerådet (ja/nei)? Får reguleringssaken til høring.

 Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Får reguleringssaken til høring.

 Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? Får reguleringssaken til høring.

 Andre råd/utvalg – I tilfelle hvilke(t)? nei

Alternative løsninger: 
Alternativ 3 inkluderes også i konsekvensutredningen. Det gjøres en vurdering av hvilke bidrag til 

infrastruktur plassering på næringsområdet kan gi. 

Vurdering: 

Valg av alternativ 

Alternativ 3 på Orderudjordet mener rådmannen er mindre aktuelt, da sentrumsnære næringsarealer 

er et knapphetsgode som ikke bør benyttes til dette formålet. En plassering av anlegget her kan 

imidlertid bidra til etablering av veger i området. Det er ennå ikke avklart hvilke aktører som tar 

ansvaret for utvikling av næringsområdet når områderegulering er på plass, og SKT KF kan ved å 

etablere anlegg og veger gi drahjelp for utviklingen.  

Alternativ 2 er lokalisert mer skjermet for bebyggelse og med mindre potensial for konflikter med 

andre interesser. Det er friluftsinteresser i området. Krever samordning med prosjekt i regi av Nedre 

Romerike vannverk IKS, noe som kan føre til at etableringen tar lengre tid. 

Alternativ 1 er lokalisert nær bebyggelse, men med mulighet for skjerming. Anlegget vil bli mer 

tilgjengelig for folk. Området har sterke friluftsinteresser. SKT KF vil eie og ha kontroll på alle deler 

av prosjektet i fht framdrift. 

Verken alternativ 1 eller 2 kommer i konflikt med kommunens arealstrategi og fremtidig 

utbyggingsretninger. Mulighetene til å benytte eksisterende infrastruktur og vannfaglige kvaliteter 

synes avgjørende for valget av alternativ 1. Rådmannen anbefaler at alternativ 1 og 2 inngår sammen 



med nullalternativet i konsekvensutredningen, og valg av område gjøres etter konsekvenser og 

avbøtende tiltak er utredet. 

Prosess 

Gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak kan først skje etter forsvarlig planavklaring, her 

anbefales utarbeidet en detaljreguleringsplan. Planområdet alternativ 1 og 2 ligger som LNF-formål i 

kommuneplanen, og planen må ta hensyn til lovens krav om konsekvensutredning av 

utbyggingsområder (PBL § 4-2 andre ledd). En vurdering av tiltaket opp mot ”Forskrift om 

konsekvensutredninger” § 2 bokstav f og opplisting i forskriftens vedlegg 1, gjør det klart at tiltaket 

ikke omfattes av denne. § 3 bokstav d; ”detaljregulering som innebærer endringer av kommuneplan 

eller områderegulering” skal utredes dersom de faller inn under ett eller flere punkter i § 4. Bokstav 

c sier: ”er lokalisert i større naturområder som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv, herunder 

markaområder, eller i viktige vassdragsnære områder som ikke er avsatt til utbyggingsformål eller i 

overordnede grønnstrukturer og viktige friområder i byer og tettsteder, og hvor planen eller tiltaket 

kommer i konflikt med friluftslivsinteresser” 

Alternativ 1 faller klart inn under dette punktet, muligens også alternativ 2. Planarbeidet utløser 

dermed plikt til å utarbeide konsekvensutredning.  

Etter at det er avholdt forhåndskonferanse kan det varsles oppstart og utarbeides planprogram som 

skal høres før det fastsettes av Miljø- og utviklingsutvalget. 

Viktige hensyn i planarbeidet 

Det må gjøres vurderinger av hvordan natur, landskap- og friluftslivinteressene blir berørt, og foreslås 

avbøtende tiltak dersom det er behov for det. 

Forholdet til tilliggende boligbebyggelse og barnehage med vurdering av konsekvenser for 

eksisterende bebyggelse må vurderes. 

Tiltakes beliggenhet i landskapet og estetiske hensyn skal vektlegges i planprosessen. 

Informasjons- og kommunikasjonstiltak: 
Saken er tilgjengelig på kommunens nettsider. Oppstart av regulering vil bli annonsert i avis, på 

kommunens nettsider og brev sendt direkte til berørte parter. 

... &&& Sett inn saksutredningen over &&& 

Utskrift av saken til: 

 Saksbehandler

Sørumsand, den 15. august 2011 

Seksjonsleder: Inger Kronen Tveranger 



Besøksadresse: 
Kuskerud, Kuskerudvegen 9 

Sentralbord:  63 82 53 00 www.sorum.kommune.no 

Postadresse: 
Postboks 113, 1921 SØRUMSAND 

Faksnr.: 63 82 53 99 e-post:  postmottak@sorum.kommune.no 

Fakturaadresse: 
PB 3, 1921 Sørumsand 

Direkte innvalg: Org.nr. 986 366 830 

Sørum kommune 
Sørum kommunalteknikk KF 

Sørum kommune 
Plan- og utbyggingsseksjonen 
Postboks 113 
1921 SØRUMSAND 

Dato : 08.07.2011 
Saknr. : 11/3092-1 
Saksbehandler : John Ingar Evjemo 
Arkivkode : M14 
Deres ref. : / 
Gradering : 

NYTT HØYDEBASSENG SØRUMSAND - OPPSTARTSAK 

Sørum Kommunalteknikk KF (SKT KF) ønsker med dette at planprosess for etablering av nytt 
høydebasseng på Sørumsand igangsettes. Dette brevet er ment som grunnlag for oppstartsak som skal 
behandles i Miljø- og utviklingsutvalget.. Det vises for øvrig til møte med Plan- og 
utbyggingsseksjonen (PLU) i Sørum kommune 28.06.2011. Deltakere var Anita Veie (PLU), Hogne 
Røisheim (SKT KF) og John Ingar Evjemo (SKT KF). 

Bakgrunn 

Bakgrunnen for saken er kapasitet og sikkerhet i vannforsyningen til Sørumsand som i dag ikke er 
tilfredsstillende. Sørumsand forsynes i dag via en vannledning over Glomma fra Nedre Romerike 
vannverk IKS. Ved et brudd på denne ledningen kan SKT KF åpne forsyning fra Blaker vannverk BA 
og Fet kommune via to mindre ledninger. Dette er imidlertid ikke tilfredsstillende i forhold til å 
opprettholde en god nok leveringskapasitet og -sikkerhet i forsyningen. Ved å bygge et nytt 
høydebasseng beliggende på Sørumsand vil man løse denne utfordringen. 

Foreløpige vurderinger indikerer også at brannvannsdekningen i Sørumsandområdet må forsterkes for 
å kunne gi tilstrekkelig leveringskapasitet til næringsområdet Orderud Næring som er innarbeidet i 
gjeldende kommuneplan. 

Nytt høydebasseng Sørumsand er innarbeidet i Økonomiplan for Sørum Kommunalteknikk KF 2012-
2015 med ferdigstillelse i løpet av 2012. Planen ble vedtatt av Kommunestyret 15. juni 2011. 

Plassering av nytt høydebasseng 

SKT KF har sett på 3 mulige plasseringer av nytt høydebasseng. 

Alternativ 1 er Orderudåsen like øst for Skogkanten barnehage ca. på kote 187 moh. Tenkt plassering 
ligger i LNF-område inntil regulert boligområde (se vedlagte kartutsnitt) 

Plasseringen er god i forhold til eksisterende infrastruktur som ligger like ved i Orderudvegen. 
Alternativet er også godt i forhold til eksisterende og fremtidige trykksoner på ledningsnettet, og 
nærheten til eksisterende ringledning på Sørumsand. Vannet renner inn i bassenget på selvfall fra H1 
Tretjern (NRV) uten trykkøkning og ekstra energikostnader. Dagens trykkøkningsstasjon PV200 
Orderud nede ved Orderudvegen 44 kan nedlegges og flyttes opp til høydebasseng. Gevinst er mindre 
energiforbruk i pumping og færre driftspunkter.  

Alternativet krever nytt ledningsnett langs Orderudvegen ned til dagens trykkøkningsstasjon PV200 
Orderud. Lengde er ca. 1 km.  

Vedlegg 2 til sak 1/2015
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Alternativ 2 er Gullsmedåsen ved Monsruddamtjernvegen på ca. kote 187 moh. Tenkt plassering ligger 
i LNF-område. 

Plasseringen er god i forhold til eksisterende og fremtidige trykksoner på ledningsnettet. Vannet kan 
renne inn i bassenget i selvfall fra H1 Tretjern (NRV) uten trykkøkning og ekstra energikostnader. Det 
ligger imidlertid ingen infrastruktur i området pr. i dag. Alternativet krever ca. 1,5 km nytt ledningsnett 
nordover frem til Blakervegen. Fra Blakervegen og mot Sørumsand er alternativet avhengig av 
prosjektet med reservevannsforbindelsen mellom Aurskog-Høland kommune og Nedre Romerike 
vannverk IKS. Det er mulig at alternativet også krever en ekstra vannledning sammen med dette 
prosjektet (ca. 1 km ekstra). Alternativet ligger en god del lengre fra dagens ringledning på Sørumsand 
og gir ikke de samme synergiene som alternativ 1. 

Alternativ 3 ligger på regulert industriområde på Orderudjordet. Koten er ca. 125 moh. 

Et slikt basseng kalles lavreservoar eller pumpebasseng. Det betyr at alt man må trykkredusere alt vann 
fra H1 Tretjern inn i bassenget (”drepe” energi som kunne vært utnyttet), og deretter pumpe det ut 
igjen. Alternativet krever en god del mer prosesstyring og er avhengig av reservekraft ved strømutfall. 
Plasseringen ligger imidlertid nært til sentrum og ringledning på Sørumsand. Alternativer krever lite ny 
infrastruktur i og med dette vil bygges ut i forbindelse med Orderudjordet næringsområde, men det bør 
drøftes om det er riktig å bruke denne type sentrumsnære næringsarealer til dette formålet. 

På bakgrunn av helhetlige vurderinger som er gjort av SKT KF, er det alternativ 1 som peker seg ut 
som det beste. 

Beskrivelse av området før utbygging 

Alternativ 1 ligger som tidligere nevnt som nabo til Skogkanten barnehage. Området består av 
furuskog med en del fjell i dagen. Det ser ut til å være utgangspunkt for stier og turgåing. Området er 
ikke omtalt i ”Kommunedelplan kulturminnevernplan 2009-2012”. 

Eiendomsforhold 

Hjemmelshaver ved alternativ 1 er Aksel Asbjørn Orderud gnr. 125, bnr. 1. 

Planprosess 

Det har vært avholdt et innledende møte med plan- og utbyggingsseksjonen den 28.06.2011. SKT KF 
melder nå inn oppstartsak som er planlagt til behandling i MU 30. august 2011. 

Asplan Viak er engasjert som konsulent for reguleringsplan, forprosjekt og detaljprosjektering. 
Forprosjektet er igangsatt og den påfølgende planbeskrivelsen vil inneholde konklusjoner og 
oppsummeringer fra forprosjektet. 

Beskrivelse av nytt høydebasseng Sørumsand – alternativ 1 

Et nytt høydebasseng antas å kreve et areal på ca. 3 da inklusive bassengflate og andre arealer 
(parkering og lignende). Adkomst kommer i tillegg.   

Volum på bassenget er ikke endelig avklart, men antas å ligge mellom 2500-4000 m3. Forprosjektet vil 
avdekke endelig volum. Form og fasong vil ikke bli avklart før etter anbudskonkurranse da det legges 
opp til en totalentreprise med funksjonsbeskrivelse. Mulige løsninger er ett rundt basseng, to runde 
bassenger eller rektangulært. Dette er avhengig av valg av leverandør. SKT KF vil likevel legge 
føringer til hvordan bassenget(er) skal ligge i terreng, utseende på synlige deler, opparbeidelse av 
området rundt etc.  
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Konsekvenser 

Det vil bli utarbeidet en ROS-analyse i forbindelse med forprosjektet. 

En kan likevel nevne at bassenget vil bli bygget med nødoverløp. Et nødoverløp vil kun være i drift i 
en unormal situasjon der for eksempel prosesstyringen av anlegget er ute av drift og vann strømmer inn 
i bassenget uten regulering. Det vannet som ikke forbrukes på ledningsnettet vil da gå i overløp som 
ledes vekk fra bebyggelse i området. 

Drifting av et slikt basseng vil normalt kreve ettersyn 1-2 ganger i uka. Da er det tatt hensyn til at man 
tar ukentlige vannprøver fra bassenget. Trafikkbelastningen i området på grunn av tiltaket vil være 
liten, og det er kun snakk om persontransport i normalsituasjonen.  

Med hilsen 

Hogne Røisheim John Ingar Evjemo 
Daglig leder Fagleder vann og avløp 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift. 

Vedlegg: 1. Kartutsnitt. 

Kopi til: 1. Anita Veie, Plan- og utbyggingsseksjonen, Sørum kommune. 



Saksprotokoll 

Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget 
Møtedato: 30.08.2011 
Utvalgsak: 50/11 
Arkivsak: 11/3092 - 3 
Tittel: SAKSPROTOKOLL: OPPSTARTSSAK FOR HØYDEBASSENG 

SØRUMSAND  

Behandling: 
Avstemmingen:  Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Det gis tilslutning til at det startes arbeid med detaljregulering av område for høydebasseng for 
Sørumsand med hjemmel i plan-og bygningslovens § 12-8.  

Planen utløser konsekvensutredningsplikt i hht. plan- og bygningslovens § 12-10, jf § 4-2 andre ledd. 

Lokalisering av anlegget skal avklares etter vurdering av to alternativ, i Orderudåsen og i 
Gullsmedåsen. Planarbeidet skal bygge på de forutsetninger som er beskrevet under vurderinger i 
saksfremlegget. 

Vedlegg 2 til sak 1/2015



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

2/2015 Sak fra kommunestyret vedrørende 

habilitetsvurdering. 

27.1.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
1. Utdrag av vedtak KST 17122014, SAK 147/14 – Årsbudsjett 2015.

2. Mail fra Sørum kommune om habilitetsspørsmål for prinsipiell vurdering

3. Notat om prinsipiell vurdering av habilitetsspørsmål i kommunestyret

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har mottatt en bestilling fra kommunestyret hvor det blir bedt om å gjøre en 

prinsipiell vurdering av habilitetsspørsmål i kommunestyret.  

Saken bygger på en konkret problemstillingen som ble reist i kommunestyrets møte den 17.12.14 

(vedlegg 1). Kommunestyret har i den anledning oversendt saken til kontrollutvalget hvor utvalget 

blir bedt om å gjøre en prinsipiell vurdering av habilitetsspørsmålet. Saken er nærmere forklart i 

oversendelsesmail fra politisk sekretariat i kommunen (vedlegg 2). 

Kontrollutvalget har bedt kontrollutvalgssekretariatet om å gjøre en prinsipiell vurdering i denne 

saken, og sekretariatets vurdering ligger vedlagt (vedlegg 3).  

Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget tar notat om prinsipiell vurdering av habilitetsspørsmål til etterretning.

2. Saken oversendes kommunestyret til behandling med følgende innstilling:

 Kommunestyret tar saken til etterretning.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
Sørum kommunestyre 
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NOTAT  

Til: Kontrollutvalget i Sørum kommune 

Fra: Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 

Dato: 19. januar 2015

Habilitet ved budsjettbehandling 

1. Bakgrunn

Kontrollutvalget er bedt om en prinsipiell vurdering av et forhold vedrørende 
habilitet som oppstod ved behandling av årsbudsjett 2015. Utvalget har bedt 
sekretariatet utarbeide et notat. 

1.1 Kommunestyrets behandling 

Kommunestyret behandlet årsbudsjett 2015 i møte den 17. desember 2014. 
En representant stilte spørsmål vedrørende egen habilitet i forhold til saken. 
Bakgrunn for dette forutsettes kjent, slik at det redegjøres ikke nærmere for 

dette. Kommunestyret avgjorde habilitetsspørsmålet. I tillegg ble følgende 
vedtatt: «Problemstillingen sendes kontrollutvalget for vurdering.» 

1.2 Forståelsen av kommunestyrets vedtak 
Kommunestyrets vedtak er forstått slik at man ønsker en generell vurdering i 

forhold til lignende tilfeller, jfr. begrepet «problemstillingen». I kommunens 
oversendelse er det redegjort nærmere for bakgrunn. Inhabilitet er et 
omfattende tema. Dessuten skal inhabilitet vurderes konkret i det enkelte 

tilfelle der mange omstendigheter vil være en del av vurderingen. 
Kontrollutvalget har derfor avgrenset denne vurderingen til medlemmer av 

styret i lag og foreninger som er berørt av kommunens budsjettbehandling.    

2. Generelt om habilitetsvurderinger

Habilitetsvurdering gjøres konkret i det enkelte tilfelle og da opp mot 
konkrete bestemmelser. Det er en vurdering og da bør man ha kunnskap om 
de generelle hensyn bak habilitetsbestemmelsene. Disse hensyn kan være av 

betydning for vurderingen av det konkrete tilfellet.  

Det er fler hensyn som taler for at den som kan ha egeninteresse i utfallet av 
en sak, eller som nær slektning, venn eller fiende av eller ansatt hos en part, 
ikke bør behandle og avgjøre saken. Det har sammenheng med tanken om at 

man ikke bør dømme i egen sak, og med det det grunnleggende kravet om å 
skille mellom fellesinteresser og personlige interesser. På mange måter kan 
man si at hovedreglene om habilitet reflekterer viktige etiske krav til de som 

opptrer på vegne av forvaltningen. 

Vedlegg 3 til sak 2/2015



For det første kan det være en fare for at man faktisk opptrer upartisk, f.eks. 

at man tilgodeser sine egne interesser, favoriserer personer man står i 
takknemlighetsgjeld til, eller behandler dem man misliker på ufordelaktig 

vis. 

For det andre har det ikke bare betydning at en tjenestemann eller folkevalgt 

opptrer upartisk, man at også folk har tillit til at de gjør det. 

For det tredje tjener inhabilitetsregler til å beskytte en tjenestemann eller en 
folkevalgt selv. For en samvittighetsfull person kan det være ubehagelig å 
skulle avgjøre en sak man har egeninteresse i utfallet, eller nær tilknytning 

til en part. 

3. Kommunelovens bestemmelser om habilitet
Dette er regulert i § 40 nummer 3. Her vises det til forvaltningsloven. Det er 
noen særregler som gjelder for kommuner. Dette gjelder valg, fastsetting av 

godtgjørelse, kommunalt ansatte og behandling av klager. Det gås ikke 
nærmere inn i disse særreglene. 

4. Forvaltningslovens bestemmelser om habilitet

4.1 Generelt 
Habilitetskravene er regulert i § 6. Denne lyder: 

En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse 

eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak 

a)når han selv er part i saken;

b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende
linje eller i sidelinje så nær som søsken;

c)når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar,
fostermor eller fosterbarn til en part;

d)når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge
eller fullmektig for en part etter at saken begynte;

e)når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller
bedriftsforsamling for

1.et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er
part i saken, eller

2.et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person
som utfører tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig
eid og dette selskapet, alene eller sammen med andre tilsvarende
selskaper eller det offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i
saken.

Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å 

svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om 

avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv 



eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt 

på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part. 

Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke 

treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan. 

Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at 

tjenestemannens tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke 

hans standpunkt og verken offentlige eller private interesser tilsier at han 

viker sete. 

Rekkevidden av annet og fjerde ledd kan fastlegges nærmere ved forskrifter 

som gis av Kongen. 

Bestemmelsene i første ledd omtales som automatisk inhabilitet, mens annet 
ledd omtales som hovedregelen om inhabilitet. Første ledd har den funksjon 

at visse habilitetsspørsmål avklares på en slik måte at det ikke er behov for 
mer skjønnsmessige vurderinger. De «særegne forhold» som gjør annet ledd 

anvendelig kan være av samme art som dem som er nevnt i første ledd. De 
kan også være forhold av annen art. 

Når en skal vurdere den problemstilling kommunestyret har bedt om må det 
gjøres ut fra § 6 første ledd bokstav e nummer 1 og § 6 annet ledd. 

4.2 Nærmere om § 6 første ledd bokstav e nummer 1 
Et medlem av styret i en forening er inhabil i saker foreningen er part i. 

Dette gjelder selv om vedkommende selv ikke får noen økonomisk eller 
annen personlig fordel eller ulempe av avgjørelsen, og selv om foreningen 
ikke har forretningsmessige siktemål, men bare skal ivareta 

samfunnsmessige eller ideelle siktemål. Spørsmålet er om en forening er å 
anse som part i saken. 

En forening eller organisasjon er bare part der saken direkte gjelder 
foreningen eller organisasjonen eller der vedtaket formelt er rettet mot dem. 

Når det gjelder saker om enkeltstående bevilgninger til en forening er det 
liten tvil om at foreningen vil være part i forvaltningslovens forstand, og at 

medlemmer av styret vil være inhabile. En forening vil derimot neppe kunne 
anses som part i kommunens generelle budsjettsaker, ettersom kommunens 

budsjett neppe kan sies å direkte gjelde en bestemt forening. Dette gjelder 
selv om det er tale om å øremerke midler til foreningen i budsjettet. Man er 
ikke inhabil etter denne bestemmelse. 

4.3 Nærmere om § 6 annet ledd 

Bestemmelsen er skjønnsmessig og det må gjøres en vurdering i hvert enkelt 
tilfelle. I denne vurderingen kan det være mange omstendigheter som kan ha 



betydning. Det kan derfor ikke gis en uttømmende redegjørelse for hvordan 

den skal anvendes. Innledningsvis vil det bli sagt noe generelt om 
bestemmelsen. Deretter vil man redegjøre mer konkret når det gjelder 

medlemmer av styret i foreninger som er berørt av kommunens 
budsjettbehandling. 

Bestemmelsen gir uttrykk for det grunnkrav at man må holde seg unna 
behandlingen av en sak når det foreligger omstendigheter som er «egnet til å 
svekke tilliten» til hans upartiskhet. Det avgjørende er ikke hvordan en 

tjenestemann eller folkevalgt ser på seg selv, men hvordan omverdenen 
betrakter saken. Det er heller ikke avgjørende om deltakelse i behandlingen 

vil svekke tilliten til hans upartiskhet, det er tilstrekkelig at det foreligger 
omstendigheter «som er egnet til å svekke tilliten». 

Det må foreligge «særegne forhold». Det innebærer at situasjoner mange er i, 
ikke vil medføre inhabilitet. Men det er ikke meningen at forholdet må være 

helt unikt. Et medlem av kommunestyret som har barn i skolen er ikke 
inhabil til å stemme over hvordan det skal ordnes med skoleskyss. Hvis en 
endring i reglene for skoleskyss f. eks. vil være til særlig fordel for et bestemt 

medlem av kommunestyret eller medlemmets barn, må det likevel betraktes 
som et «særeget» forhold. 

Et annet forhold som kan begrunne inhabilitet er at man har en spesiell 
interesse i sakens utfall. Dette følger av tilføyelsen om at det «blant annet 

skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap 
eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning 
til.» Dette er ingen betingelse for at inhabilitet skal inntre, det følger av 

ordene «blant annet». Man kan være inhabil selv om det ikke er tale om en 
særlig fordel eller ulempe. 

I det følgende vil det bli redegjort for habilitet for styremedlemmer i 
foreninger ved behandlingen av kommunens budsjett. 

I Frihagen, Inhabilitet etter forvaltningsloven side 185-186 uttales det blant 
annet: 

«Direkte fører § 6, 1. ledd (e) bare til inhabilitet for vedkommende ledelse der 

foreningen eller sammenslutningen formelt er part i forvaltningssaken. Det 
må imidlertid være klart nok at etter § 6, 2. ledd kan inhabilitet etter 
forholdene inntre også ellers der foreningen har en særlig interesse i sakens 

utfall.» 

… 

«Det vil ikke uten videre være avgjørende om det formelt er en 

forvaltningssak der foreningen er part. Således kan en neppe uten videre i 
forvaltningslovens forstand anse foreningen som part i 
budsjettbehandlingen, selv om det her er tale om å avsette et beløp til slike 



foreninger. Vedkommende foreningsformann vil likevel kunne bli inhabil ved 

behandlingen – avhengig noe av hvor direkte adresse bevilgningen har til den 
konkrete forening.» 

… 

«Selv om en forening direkte er nevnt ved navn i et budsjettutkast eller 
budsjettvedtak, vil foreningen neppe være part … Likevel må det nok anses 
klart etter norsk rett at f. eks. formannen i foreningen vil være inhabil som 

formannskapsmedlem til å votere over denne budsjettpost.» 

Som det fremgår av det siterte vil det forholdsvis lett kunne oppstå 
inhabilitet etter § 6 annet ledd for et styremedlem i en forening ved 
behandlingen av et kommunalt budsjett med øremerking av midler til 

foreningen. 

I en kommune er det mange lag og foreninger. De aller fleste av disse ivaretar 
samfunnsmessige eller ideelle formål. Det er videre slik at de som engasjerer 
seg i slike foreninger ikke får noen personlig fordel av engasjementet. Det er 

tidligere redegjort for at en vurdering etter § 6 annet ledd må vurderes ut i 
fra hvordan omverdenen betrakter saken. Det spørsmål en bør stille seg er 
hvordan andre lag og foreninger vil kunne betrakte det forhold at et 

styremedlem i en forening er med på å avgjøre en øremerket bevilgning til 
denne foreningen. Samtidig er det slik at det ikke er den faktiske betraktning 

som skal legges til grunn. Det som skal legges til grunn er om forholdet «er 
egnet til å svekke tilliten.» 

En øremerket bevilgning har en direkte adresse til en konkret forening. Dette 
er et særeget forhold. Det kunne ha stilt seg annerledes dersom det var en 

samlet bevilgning til lag og foreninger for senere fordeling. 

Juridisk teori, som er sitert ovenfor, peker klart i retning av inhabilitet for 

styremedlemmer i foreninger når det skal avgjøres en øremerket bevilgning 
til den forening man er styremedlem av. 

Når man sammenholder det som er anført ovenfor må det konkluderes med 
at et styremedlem i et lag eller en forening er inhabil når det det skal 

avgjøres en øremerket bevilgning til det lag eller forening man er 
styremedlem av, jfr. § 6 annet ledd. Det er imidlertid bare den konkrete 
budsjettpost man er inhabil til å avgjøre. 

I hvilken utstrekning man er inhabil vil bero på hvordan avstemninger 
foretas. Det avgjørende er at man er inhabil til å avgjøre den bestemte 

budsjettpost. Dersom det fremmes et forslag hvor den konkrete bevilgning 
inngår som en del av dette, og det stemmes samlet over forslaget vil man 

være inhabil til å avgjøre det samlede forslag. Da vil man delta i avgjørelsen 
av den bestemte budsjettpost. Det er opp til kommunestyret å avgjøre 
hvordan avstemninger organiseres. 
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Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret føre det løpende tilsynet med den kommunale 

forvaltningen.  

I henhold til kommunelovens kapittel 12, § 77 pkt. 6 skal kontrollutvalget rapportere resultatene av 

sitt arbeid til kommunestyret.     

Rapportering fra kontrollutvalget til kommunestyret skjer løpende gjennom året ved at saker og 

rapporter oversendes kommunestyret for videre behandling. I tillegg utarbeider kontrollutvalget etter 

hvert år en årsrapport som oversendes kommunestyret til orientering.  

Sekretariatet har utarbeidet et forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2014, se vedlegg. 

Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas.

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
Sørum kommunestyre 
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1 INNLEDNING 
Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. 

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll på vegne av kommunestyret, 

og skal utøve sitt arbeid iht. kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg. 

Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til kommunestyret.  

Kontrollutvalgets årsrapport er innrettet i tråd med bestemmelsene i forskrift om 

kontrollutvalg, og den er også basert på kontrollutvalgets årsplan for 2014.  

Årsrapporten skal gi en samlet oversikt over kontrollutvalgets virksomhet i 2014. 

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET 
2.1 Medlemmer 
Kontrollutvalget i Sørum består av 5 medlemmer. Følgende medlemmer er valgt for 

perioden 2011-2015: 

Medlem Varamedlemsrekker 

Tor-Arne Lie Jensen - leder H Berit Daae H 

Tove Steen – nestleder Ap til 25.4.12, deretter 

Tore Kampen, Ap 

Jon-Arild Hoelsengen, Ap 

Steinar Dalbakk, SV 

1. Asbjørn Langeland, Sp

2. Jan Bjørknes, KrF

3. Vivi Sandbråten, Ap

4. Leif Otnæs, Ap

5. Unni Bingen, SV

Anita Heier FrP 1. Stein Lakselv, FrP

2. Tone Lise Wulff, FrP

2.2 Møter og saker 
I 2014 har kontrollutvalget avholdt 8 møter og behandlet 56 saker. Hvilke saker 

som er behandlet fremgår av vedlegg 1 til årsrapporten.  

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører, og kunngjøres på kommunens 

hjemmeside og sekretariatets hjemmeside (www.rokus.no). Her blir også utvalgets 

møteinnkallinger, protokoller, sentrale dokumenter og rapporter lagt ut. 

3 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 
3.1 Tilsyn og kontroll 
I forskriften om kontrollutvalg § 4 heter det: 

”Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den kommunale eller 

fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, 

herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig 

revisjonsordning.  

Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av 

kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer.” 

http://www.rokus.no/
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Kontrollutvalget fører tilsyn både med kommunens virksomhet og kommunens 

interesser i selskaper m.m. 

3.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen 
Kontrollutvalget gjennomfører samtaler med både ordfører og rådmann. Ordfører 

har generell møterett i kontrollutvalgets møter. Rådmannen blir innkalt for å 

rapportere eller orientere kontrollutvalget i spesielle saker. I enkelte saker blir også 

andre ansatte innkalt til kontrollutvalget for å orientere.  

På bakgrunn av vedtak i kommunestyret i desember 2013, sak 151/13, som 

omhandlet organiseringen av byggeprosjektene i kommunen så innkalte 

kontrollutvalget rådmannen for å redegjøre om årsaksforhold til forsinkelsen av 

utbygging av Frogner Melvold skole. I rådmannens redegjørelse ble det påpekt at 

forsinkelsen av skolen høyst sannsynlig utgår. I tillegg ble det orientert om 

organisering av kommunens byggeprosjekter hvor rådmannen pekte på utfordringer 

i organiseringen mellom rådmannskommunen og eiendomsselskapet - herunder 

ansvarsforhold, at de kommunale foretakene bør evalueres, bemanningsutfordringer 

i byggeprosjekter, samt at styrene i de kommunale foretakene bør være upåvirket 

av politikk.    

I forbindelse med utvidelse av Sørum kirkegård, og et kostnadsoverslag for 

strakstiltak, ble kontrollutvalget under behandlingen av sak 17/14 i kommunestyret 

bedt om å utføre nærmere ettersyn på bakgrunn av 40 % reduksjon i opprinnelig 

kostnadsoverslag samt flere observasjoner av høye overslag i kalkyle. 

Kontrollutvalget bestilte en undersøkelse av saken fra revisjonen i februar. Endelig 

revisjonsnotatet ble fremlagt og behandlet i kontrollutvalget i september. 

Revisjonen pekte blant annet på at; eiendomsforetaket og rådmannens 

prosjektansvarlig manglet kompetanse når det gjaldt å vurdere det faglige i denne 

type prosjekter. Revisjonen oppfattet det slik at det ble fremmet en sak til politisk 

behandling uten at det ble foretatt noen nærmere kontroll med kostnadsoverslaget. 

Revisjonen pekte også på at det var korte frister fra prosjektbestilling til politisk 

behandling, og revisjonen vurderte det slik at verken rådmannen eller foretaket 

hadde tid eller kapasitet til å kvalitetssikre kostnadsoverslaget som de fikk ifra en 

tredjepart. Kulturutvalget i kommunen hadde i sin behandling av saken protokollført 

en usikkerhet og bekymring om kostnadsoverslaget, men dette ble ikke fanget opp 

av rådmannen før saken gikk helt til kommunestyret for behandling. Kontrollutvalget 

sendte revisjonsnotatet til behandling i kommunestyret som ba rådmannen å følge 

opp rapportens vurderinger. I tillegg ba kommunestyret rådmannen om å 

tydeliggjøre hvordan vedtak bør formuleres for at administrasjonen skal ta tak i 

dem, samt gi de folkevalgte en orientering om hvordan administrasjonen sikrer at 

intensjonen i vedtak er forstått korrekt.    

I marsmøtet drøftet kontrollutvalget hvilke virksomheter de ønsker å besøke i 2014. 

I juni så var kontrollutvalget på virksomhetsbesøk til Skåningsrud skole hvor de fikk 

en orientering om virksomheten, samt en omvisning av rektor. 
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I forbindelse med kontrollutvalgets behandling av kommunes årsregnskap for 2013, 

og kontrollutvalgets generelle tilsynsansvar med forvaltningen, så ble styreleder i 

Krogstad Miljøpark innkalt for å gi en orientering om selskapet. Kontrollutvalget fikk 

en generell orientering vedrørende selskapet, samt en status i den pågående 

salgsprosessen av selskapets eiendom.   

I septembermøtet behandlet kontrollutvalget en henvendelse fra Sørum KRF. I 

henvendelsen ble kontrollutvalget anmodet om å gjøre en vurdering av forhold 

rundt inngåelse av leieavtale for kontorlokaler (bankgården) til Sørum kommunale 

eiendomsforetak KF. Utvalget ba revisjonen om å gjøre en forundersøkelse av de 

faktiske forhold i saken og daglig leder i Sørum Eiendomsselskap KF  ga en 

orientering vedrørende leieforholdet og tilpassingen som var gjort av lokalene. 

Kontrollutvalget fant ikke grunnlag for å forfølge henvendelsen videre. 

       I det samme møtet behandlet kontrollutvalget ytterligere en henvendelse fra 

Sørum Krf. I denne henvendelsen ble utvalget anmodet å vurdere om innkallinger 

av vararepresentanter til styret i Sørum kommunale Eiendomsselskap KF er 

ivaretatt på korrekt måte. Daglig leder i Sørum Eiendomsselskap KF ga en 

orientering til utvalget som besluttet at dette ikke var en sak for kontrollutvalget.  

       Kontrollutvalget fikk også fått en henvendelse i septembermøtet angående en 

byggesaksklage på byggetrinn 1 på Vardefjellet – gnr 83 bnr 142. Henvendelsen var 

også sendt Fylkesmannen i Oslo og Akershus til behandling. På bakgrunn av 

Fylkesmannens behandling og uttalelse i saken så besluttet kontrollutvalget og ikke 

forfølge denne henvendelsen videre.  

Sørum kommune ansatte en ny rådmann høsten 2014, og i den forbindelse ble 

rådmann inviterte til kontrollutvalget sitt møte i november for å hilse på og bli litt 

kjent. 

I forbindelse med at kontrollutvalget avviklet sitt siste møte i desember var ordfører 

og rådmann invitert til en samtale. Kontrollutvalget fikk en orientering om året som 

har gått, hvilke utfordringer man har hatt, hva har fungert og hva har ikke fungert, 

samt hvilke utfordringer og muligheter kommunen ser for seg i 2015. 

Kontrollutvalget mottok flere henvendelser fra innbyggere i Sørum kommune 

vedrørende behandling i Miljø- og utviklingsutvalget av reguleringsplan for 

«Linjekvartalet». Kontrollutvalget drøftet de konkrete henvendelsene i sitt møte i 

desember. Med hensyn til at saken er under politisk behandling, og hadde vært 

vurdert hos Fylkesmannen så ønsket ikke kontrollutvalget å gå nærmere inn i saken. 

       I det samme møtet fikk kontrollutvalget en henvendelse fra Økonomiutvalget i 

kommunen. Saken dreier seg om en leiekontrakt for kommunens eiendom 

«Fossjordet» i Blaker, gbnr. 121/5. Kontrollutvalget besluttet å undersøke saken 

nærmere, og utvalget ba revisjonen foreta en dokumentgjennomgang for å vurdere 

om det har vært kritikkverdige forhold i saken. Revisjonen vil rapportere skriftlig til 

kontrollutvalget våren 2015. 

Det vises for øvrig til kontrollutvalgets protokoller, som er offentlige, og ligger til 

enhver tid tilgjengelige på sekretariatets hjemmeside www.rokus.no. 
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3.1.2 Forsvarlig revisjonsordning. 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, jfr. 

kontrollutvalgsforskriftens § 4. Sørum kommune benytter Romerike Revisjon IKS 

som leverandør av revisjonstjenester.   

Kontrollutvalget mener at det er en forsvarlig revisjonsordning. 

3.2 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at årsregnskapet for kommunen og de kommunale 

foretakene blir revidert på en betryggende måte, jfr. kontrollutvalgsforskriftens § 6. 

Det vil si at revisjonsarbeidet foregår i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 

revisjonsskikk.  

Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av 

kommunestyret.  Kopi av uttalelsen skal vær økonomi- og administrasjonsutvalget i 

hende før det avgir innstilling til kommunestyret. 

Kommunens årsregnskap ble behandlet i kontrollutvalget den 6. mai. Rådmann og 

økonomisjef la frem kommunens årsberetning og årsregnskap. Fagansvarlig 

regnskapsrevisor redegjorde for revisjonsarbeidet og revisors beretning. Revisors 

beretning var avlagt uten forbehold. 

Sørum kommunale eiendomsselskap KF og Sørum kommunalteknikk KF sine 

årsregnskap ble behandlet i samme møte. Selskapenes daglige ledere og 

kommunens økonomisjef presenterte virksomhetenes årsberetning og årsregnskap. 

Revisors beretning for foretakene var avlagt uten forbehold.    

Kontrollutvalgets uttalelser ble oversendt kommunen den 8. mai. 

3.3 Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon 
I januar behandlet utvalget forvaltningsrevisjonsrapporten sykefraværsarbeid i 

Sørum kommune. Problemstillingene rapporten tok for seg var; i hvilken grad er 

sykefraværsarbeidet forankret og implementert i Sørum kommune, i hvilken grad 

følger personalledere opp sykmeldte i henhold til definerte retningslinjer og i hvilken 

grad opplever personallederne forebyggingstiltakene som gode og blir tiltakene 

evaluert. I rapporten så konkluderte revisjonen med at; arbeidet med å redusere 

sykefraværet er i mindre til middels grad forankret og implementert i Sørum 

kommune, personallederne følger i det store og hele opp sykmeldte i henhold til de 

definerte retningslinjene i Sørum kommune. Når det gjelder kommunikasjonen med 

eksterne aktører i sykefraværsarbeidet peker gjennomgangen på muligheter for 

forbedring og personallederne opplever i middels grad forebyggingstiltakene som 

gode. Videre opplever personallederne at forebyggingstiltakene i middels grad 

evalueres, men i liten grad på en systematisk måte. Kommunestyret behandlet 

rapporten i mars og administrasjonen ble bedt om å følge opp rapportens funn og 

anbefalinger. I tillegg ble rapporten sendt til økonomi- og administrasjonsutvalget 

som ble bedt om å legge rapporten til grunn i det videre arbeidet.   
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I juni behandlet kontrollutvalget forvaltningsrevisjonsrapporten – 

introduksjonsordning for flyktninger. Formålet med forvaltningsprosjektet var å se 

på hvordan kommunen løser sine oppgaver med gjennomføring av 

introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger. Revisjonsprosjektet har undersøkt 

hvordan kommunen løser noen av de mest sentrale forpliktelsene de har i 

introduksjonsprogrammet og om de har en internkontroll som sikrer et målrettet, 

effektivt og godt fungerende samarbeid mellom aktørene i programmet. 

Undersøkelsens hovedfokus var kommunens innretning av 

introduksjonsprogrammet på systemnivå, det ble ikke sett på den enkelte deltager i 

forhold til programmet. Revisjonens anbefalinger i rapporten var at; kommunen må 

på enkelte punkt sette inn tiltak som sikrer at introduksjonsprogrammet fyller alle 

kravene i regelverket. Dette gjelder særlig kravet til fulltidsprogram og større grad 

av yrkesretting av programmet for den enkelte deltager. Aktørenes ansvar og 

oppgaver må avklares og forankres i samarbeidsavtaler eller lignende. Særlig må 

flyktningetjenestens ansvar for programmet som helhet tydeliggjøres og forankres 

godt i hele organisasjonen. Generelt bør det jobbes mer systematisk og på tvers av 

enheter når det gjelder mål- og resultatstyring i introduksjonsprogrammet. 

Flyktningetjenesten/ledelsen bør etterspørre styringsinformasjon fra 

voksenopplæringen, særlig viktig er det å ha kjennskap til resultater av norskprøver 

for introduksjonsdeltagerne som gruppe. Nasjonalt introduksjonsregister skal 

inneholde mye informasjon om innholdet i flyktningenes introduksjonsprogram. 

Kommunen bør se på hvordan dette kan systematiseres og i større grad brukes som 

styringsinformasjon i introduksjonsprogrammet. Kommunestyret behandlet 

rapporten i september og rådmannen ble bedt om å følge opp revisjonens 

anbefalinger.  

I september behandlet kontrollutvalget revidert plan for forvaltningsrevisjon 2014 – 

2016 og foretok følgende prioriteringer for perioden: 

1. Kommunens styrings- og kontrollsystem

2. Samhandlingsreformen

3. Anskaffelser

I desember bestilte utvalget sitt neste forvaltningsrevisjonsprosjekt med bakgrunn i 

funn i rapporten om strakstiltak på Sørum kirkegård (punkt 3.1.1). Revisjonen la 

frem en prosjektskisse for utvalget om mulige vinklinger og problemstillinger 

innenfor studiet «organisering og kontroll». I forkant av utvalgets bestilling ble det i 

Ø/A bestilt et lignende prosjekt, sak 127/14. Flere av de problemstillingene som er 

fremstilt i revisjonens prosjektskisse må forventes å være tema i den forestående 

eksterne evalueringen som er bestilt av Ø/A. Kontrollutvalget har derfor besluttet å 

avvente bestilling av sitt neste forvaltningsprosjekt.    

I november foretok kontrollutvalget en oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet 

– sykefraværsarbeid i Sørum kommune. Rådmannens redegjørelse viste at

kommunen i stor grad har igangsatt tiltak på alle områder, og at kommunestyrets 

vedtak i så måte er fulgt opp. Kontrollutvalget besluttet at utvalget vil følge opp 

effekten av igangsatte tiltak høsten 2015.   
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3.4 Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll 
I mars behandlet kontrollutvalget rapport fra selskapskontroller foretatt i Romerike 

Krisesenter IKS, ROAF IKS og Norasonde AS. Kontrollutvalget innstilte til 

kommunestyret at eierskapsmeldinger skal gjennomgås minst hvert andre år, og at 

kommunens eierrepresentant bes om å besvare henvendelser fra revisjonen i 

forbindelse med eierskapskontroller i fremtiden. Saken ble enstemmig vedtatt av 

kommunestyret. 

       Rapporten om Romerike Krisesenter IKS ble behandlet av kommunestyret i 

april og her ble det besluttet at rådmann skal legge frem en sak som inneholder en 

vurdering av et eventuelt eierforum i Romerike krisesenter IKS. Kommunestyret 

besluttet samtidig at representantskapets medlem skal følge opp eierstyring inn mot 

representantskapsmøter (eierstyringssløyfen) på grunn av svikt i rutinene fra 

selskapets side, samt at representantskapet bør følge opp at selskapets styre sikrer 

sluttføring av selskapets internkontrollsystem. 

       Rapporten om ROAF IKS og Norasonde AS ble behandlet av kommunestyret i 

april og her ble det besluttet at kommunestyret vil følge opp at det gjennomføres en 

bevisstgjøring av eierrollen for representantskapets medlemmer, bidra til økt 

kunnskap og engasjement blant representantskapsmedlemmene i ROAF, samt at 

det må utarbeides en eierstrategi for Norasonde. 

Etter sammenslåingen til nytt felles revisjonsselskap har kontrollutvalget vedtatt en 

ny plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike. Planen er utarbeidet av 

Romerike Revisjon og danner grunnlaget for selskapskontroller som skal 

gjennomføres til og med 2016. For Sørum kommune sin del vil det i perioden bli 

gjennomført selskapskontroll hos NRV AS, Krogstad Miljøpark AS og NRBR IKS. 

Planen er sendt til behandling i kommunestyret.  

3.5 Tilsyn med revisjonen 
Kontrollutvalget fikk en orientering i desember om overordnet revisjonsstrategi og 

revisjonsplan for regnskapsrevisjon 2014. 

Revisjonen rapporterer muntlig om det løpende revisjonsarbeidet i hvert møte. 

I forbindelse med oppstarten av Romerike Revisjon IKS så fikk kontrollutvalget i juni 

en orientering fra daglig leder. 

Oppdragsansvarlig revisor (både for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon) la 

fram uavhengighetserklæring for Sørum kommune i kontrollutvalgsmøtet i 

september. 

3.6 Budsjettbehandling 
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 

kommunen. Dette behandlet utvalget i september. 

For 2015 har forslaget en ramme på kr 1 757 089. Forslaget skal følge økonomi- og 

administrasjonsutvalgets innstilling til kommunens budsjett ved 
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kommunestyrebehandlingen. Kommunens budsjett ble vedtatt i kommunestyret 

17.12.14, sak 147/14.  

Kontrollutvalgets forslag gjelder utvalgets egen virksomhet, sekretærfunksjonen og 

revisjonen. 

Kontrollutvalgets egen virksomhet 

Dette omfatter følgende poster; møtegodtgjørelse, reisegodtgjørelse, 

arbeidsgiveravgift, kontorutgifter, kurs og møteutgifter. 

Sekretærfunksjonen   

Sekretariatet påser at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig 

utredet og at utvalgets vedtak blir fulgt opp.  

Revisjonen  

Revisjonen utfører revisjon av kommuneregnskap, regnskapsbekreftelser samt 

andre tilhørende tilleggsoppgaver. Det utføres også forvaltningsrevisjon, 

selskapskontroll og andre undersøkelser etter bestilling fra kontrollutvalget.  

3.7 Kontrollutvalgets rapportering 
Kontrollutvalget har i 2014 gjennomført følgende rapportering: 

 Årsplanen for 2015 ble behandlet i kontrollutvalget 4.12.14 og er sendt til

kommunestyret for behandling.

 Kontrollutvalget lager årsrapport på bakgrunn av årsplanen. Kontrollutvalgets

årsrapport for 2013 ble behandlet i kontrollutvalget 28.1.14 og i

kommunestyret 5.2.14, sak 26/14.

 Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret i forbindelse med

oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll – dette blir

gjort gjennom kontrollutvalgets årsrapport, jf. pkt. 3.3 og 3.4.

 Rapporter etter gjennomførte kontroller er sendt fortløpende til

kommunestyret, jf. pkt. 3.3 og 3.4.

3.8 Øvrige aktiviteter 
Kontrollutvalgets oppgaver er varierte og utvalget ser behov for en jevnlig 

oppdatering av sine kunnskaper, samt å treffes og ha kontakt med andre 

kontrollutvalg.  

Kontrollutvalget deltok på kontrollutvalgskonferansen 2014. 

I november besluttet kontrollutvalget å bli med i et nyopprettet samarbeidsforum 

mellom kontrollutvalgene på Romerike. Samarbeidet er tenkt å gjennomføres med 

uformelle samlinger for dialog og erfaringsutveksling der man diskuterer 

problemstillinger knyttet til kontrollutvalgsarbeid, samt å utvikle og dele gode 

praksiser. Det vil også gjennomføres felles faglige samlinger der man tar for seg ett 

eller flere temaer som har relevans for kontrollutvalgenes arbeid. 
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Kontrollutvalget er opptatt av å gjøre kontroll og tilsyn mer synlig, og følgende tiltak 

er gjennomført: 

 På hjemmesiden til sekretariatet www.rokus.no er kontrollutvalget og

kontrollutvalgets oppgaver synliggjort. Her ligger også innkallinger og

protokoller mv.

 Kontrollutvalgets innkallinger og protokoller sendes fortløpende til Indre

Akershus Blad og Romerikes Blad.

4 SEKRETÆRFUNKSJON 
Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Sørum kommune har blitt ivaretatt av 

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS IKS).  

Tidsbruk 
Kontrollutvalgets sekretariat har brukt 338 timer i 2014 i Sørum kontrollutvalg. 

Fordelingen på oppgaver er slik: 

Oppgaver 2014 

Saksbehandling 306 

Møter kontr.utv. 25 

338 

Under saksbehandling ligger all saksforberedelse, herunder årsplan og årsrapport. 

Det er videre utsendelse av møteinnkallinger, referater og vedtak til videre 

behandling, samt oppfølging av vedtak. I tillegg kommer den praktiske 

tilrettelegging av møter. 

5 Avsluttende kommentarer 
Kontrollutvalget oppgave er å ivareta kontroll- og tilsynsfunksjonen i kommunen, 

med støtte og hjelp fra sekretariat og revisjon.  

Dialogen med administrasjonen oppleves som svært god, og rådmann og 

representanter fra administrasjonen har møtt i kontrollutvalget på forespørsel. 

Kontrollutvalget er godt fornøyd med de tjenestene sekretariatet og revisjonen har 

levert i 2014.  

Sørum, januar 2015  

Tor Arne Lie Jensen 

leder av kontrollutvalget 

Øystein Hagen 

Konsulent 

http://www.rokus.no/
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VEDLEGG 1 

SAKER BEHANDLET I SØRUM KONTROLLUTVALG I 2014 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

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


28.1.14 02/2014 Forvaltningsrevisjonsrapport – 

Sykefraværsarbeid i Sørum 

kommune. 

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til

vedtak:

a. Kommunestyret tar rapporten til orientering.

b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge

opp rapportens funn og anbefalinger.

c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra

administrasjonen om hvordan anbefalingene er

fulgt opp 2. halvår 2014.

Kommunestyret Følges opp med 

administrasjonen 

i 2 halvår 2014 



28.1.14 03/2014 Kontrollutvalgets årsrapport 

for 2013. 

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 vedtas, med de

endringer som fremkom i møtet.

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2013

til orientering.

Kommunestyret 


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


28.1.14 05/2014 Rapportering fra Østre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Saken tas til orientering. 


28.1.14 06/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


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

om en orientering i forbindelse med kommunestyrets vedtak 

144/13 – tiltak på Sørum kirkegård. Kontrollutvalget henviser 

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

omtaler utvidelsen av Sørum kirkegård (se vedlagt). 

Rådmannen 


25.2.14 08/2014 Drøfting vedrørende 

kommunestyrets vedtak i sak 

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

etterretning, og ber revisjonen om å foreta en forundersøkelse.

ØRR Legges frem 

6.5.14 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

144/13 og 17/14 - Strakstiltak 

på Sørum kirkegård. 

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

kontrollutvalgets møte den 6.5.2014.

18.3.14 09/2014 Felles innledning ved Østre 

Romerike revisjonsdistrikt for 

selskapskontrollene i 

Romerike Krisesenter, ROAF 

og Norasonde. 

1. Kontrollutvalget påpeker at KS anbefalinger for god

eierstyring sier at eierskapsmeldinger bør gjennomgås

årlig. Kontrollutvalget henstiller til Sørum kommune å

gjennomgå eierskapsmeldinger minimum hvert andre år.

2. Kontrollutvalget påpeker at i forhold til Romerike

Krisesenter IKS er gjeldene eiermelding foreldet i forhold

til nåværende organisasjonsform.

3. Kontrollutvalget reagerer på at så få av

eierrepresentantene svarte på revisjonens henvendelse om

å få informasjon og en redegjørelse for eierskapskontroll.

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

1. Eierskapsmeldinger gjennomgås minst hvert andre år.

2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentanter om å

besvare henvendelser fra revisjonen i forbindelse med

eierskapskontroller i fremtiden.

Kommunestyret Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken 



18.3.14 10/2014 Eierskapskontroll i Romerike 

krisesenter IKS. 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber om at: 

1. Rådmann legger frem en sak som inneholder en vurdering av et

eventuelt eierforum i Romerike krisesenter IKS. 

2. Representantskapets medlem følger opp følgende anbefalinger:

 Det har vært krevende for kommunene å forankre egen

eierstyring inn mot representantskapsmøter

(eierstyringssløyfen) på grunn av svikt i rutinene fra

selskapets side. Representantskapet som eierorgan bør

forsikre seg om at selskapet følger dette opp.

Kommunestyret Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

 Representantskapet bør også følge opp at selskapets styre

sikrer sluttføring av selskapets internkontrollsystem.

Revisjonene understreker at dette er forutsetningen for en

effektiv drift innenfor regler og rammer som gjelder for

selskapet.

18.3.14 11/2014 Eierskapskontroll i ROAF 

IKS. 

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.

2. Kommunestyret vil følge opp revisjonens anbefaling om at det

gjennomføres bevisstgjøring av eierrollen for

representantskapets medlemmer i Romerike Avfallsforedling

IKS for å bidra til økt kunnskap og engasjement blant

representantskapsmedlemmene.

Kommunestyret Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken 



18.3.14 12/2014 Eierskapskontroll i Norasonde 

AS. 

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.

2. Kommunestyret vil følge opp revisjonens anbefalinger,

herunder at det

 gjennomføres bevisstgjøring av eierrollen for

eierrepresentantene i NORASONDE AS for å

bidra til økt kunnskap og engasjement blant

eierrepresentantene.

 det må utarbeides eierstrategi for NORASONDE

AS.

Kommunestyret Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken 



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

 Skåningsrud skole (10.6.14)


18.3.14 14/2014 Rapportering fra Østre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Saken tas til orientering. 


18.3.14 15/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


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

Tirsdag 6.5.2014, kl. 14.00 (årsregnskapet 2013). 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

6.5.14 17/2014 Regnskapet og årsberetning 

2013 for Sørum kommune. 

Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunes årsregnskap og 

årsberetning 2013 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi 

til økonomi- og administrasjonsutvalget. 

Kommunestyret Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken 



6.5.14 18/2014 Regnskapet og årsberetning 

2013 for Sørum kommunale 

eiendomsselskap KF. 

Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum eiendomsselskap KF 

årsregnskap og årsberetning 2013 vedtas, og oversendes 

kommunestyret med kopi til foretakets styre. 

Kommunestyret Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken 



6.5.14 19/2014 Regnskapet og årsberetning 

2013 for Sørum 

kommunalteknikk KF. 

Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunalteknikk KF 

årsregnskap og årsberetning 2013 vedtas, og oversendes 

kommunestyret med kopi til foretakets styre. 

Kommunestyret Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken 



6.5.14 20/2014 Revisjonen legger frem en 

forundersøkelse i forbindelse 

med KU-sak 08/2014 - 

Strakstiltak på Sørum 

kirkegård. 

1. Kontrollutvalget tar saken foreløpig til orientering. 

2. Kontrollutvalget ber revisjonen om å levere en rapport til 

kontrollutvalget i september møtet 2014. 

Romerike 

Revisjon 

Behandles i 

september møtet. 


6.5.14 21/2014 Rapportering fra Østre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Saken tas til orientering. 


6.5.14 22/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


6.5.14 23/2014 Eventuelt. 


19.6.14 24/2014 Virksomhetsbesøk til 

Skåningsrud skole og 

ressurssenter. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 


19.6.14 25/2014 Orientering om Krogstad 

Miljøpark. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 


19.6.14 26/2014 Orientering om Romerike 

Revisjon IKS. 

Saken tas til orientering. 


19.6.14 27/2014 Forvaltningsrevisjonsprosjekt 

– Introduksjonsordning for

flyktninger. 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering, og er tilfreds med at 

kommunens innretning av introduksjonsprogrammet er innenfor 

lovens rammer og at programmet oppfyller minstekravene i 

regelverket i store trekk. 

Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med 

følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.

2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp påpekte

forbedringspunkter i rapporten slik at tjenestene på alle

punkter er i tråd med regelverket:

o Kommunen må på enkelte punkt sette inn tiltak

som sikrer at introduksjonsprogrammet fyller

alle kravene i regelverket. Dette gjelder særlig

kravet til fulltidsprogram og større grad av

yrkesretting av programmet for den enkelte

deltager.

o Aktørenes ansvar og oppgaver må avklares og

forankres i samarbeidsavtaler eller lignende.

Særlig må flyktningetjenestens ansvar for

programmet som helhet tydeliggjøres og

forankres godt i hele organisasjonen.

o Generelt bør det jobbes mer systematisk og på

tvers av enheter når det gjelder mål- og

resultatstyring i introduksjonsprogrammet.

Flyktningetjenesten/ledelsen bør etterspørre

styringsinformasjon fra voksenopplæringen,

særlig viktig er det å ha kjennskap til resultater

av norskprøver for introduksjonsdeltagerne som

gruppe.

o Nasjonalt introduksjonsregister skal inneholde

mye informasjon om innholdet i flyktningenes

introduksjonsprogram. Kommunen bør se på

hvordan dette kan systematiseres og i større grad

brukes som styringsinformasjon i

introduksjonsprogrammet.

19.6.14 28/2014 Rapportering fra Østre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

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

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

19.6.14 29/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


19.6.14 30/2014 Eventuelt. 1. I forbindelse med skriftlig henvendelse til kontrollutvalget

så ber kontrollutvalget om en orientering på forhold

vedrørende leieavtalen og oppussing av lokalene.

Kontrollutvalget vil innkalle rådmannen og daglig leder

for Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF i sitt neste

møte for en redegjørelse.

2. Kontrollutvalget tar saken til orientering og vurderer det

slik at representanter ikke må være til stede under hele

saken for å kunne avgi stemme, og at møteleder må gi

tillatelse før et medlem kan forlate salen fra møtet er satt

og til møtets slutt.

Sekretær vil 

innkalle daglig 

leder i SKE. 



2.9.14 31/2014 Henvendelse til 

kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget finner ingen grunn til å forfølge denne 

henvendelsen videre. 

Særutskrift 

sendes avsender 

av henvendelsen. 



2.9.14 32/2014 Henvendelse til 

kontrollutvalget. 

På bakgrunn av daglig leder i Sørum Eiendomsselskap KF sin 

orientering så finner utvalget at dette ikke er en sak for 

kontrollutvalget. 

Særutskrift 

sendes avsender 

av henvendelsen. 



2.9.14 33/2014 Budsjett for kontroll- og 

tilsynsvirksomheten 2015. 

1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og

tilsynsordningen for Sørum 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 62 000 62 000 

Reiseutgifter/kjøregod

tgj. 5 000 5 000 

Arbeidsgiveravgift 9 000 

Abonnementer/medle 2000 1 750 

Kommunestyret Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

mskap 

Møteutgifter/bevertnin

g 2 000 2 000 

Kurs 35 000 35 000 

Sum 115 000 105 750 

Sekretariatet Ramme for 

virksomheten 182 709*) 

172 688 

Revisjonen Ramme for 

virksomheten 

1 459 

380*) 

 1 469 800 

1 757 089 1 748 238 

*) Ikke behandlet i representantskapet 

2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret

vedrørende budsjettet for Sørum kommune 2015.

3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering

av bevilgede beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes

kontrollutvalget til orientering.

2.9.14 34/2014 Revisjonsnotat – Strakstiltak 

på Sørum kirkegård. 

1. Kontrollutvalget tar undersøkelsen til etterretning. 

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til 

vedtak: 

a. Kommunestyret tar rapporten til etterretning. 

b. Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens 

vurderinger. 

Kommunestyret Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken 



2.9.14 35/2014 Uavhengighetserklæring 

oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor og 

regnskapsrevisor. 

Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger tas til orientering. 


2.9.14 36/2014 Revidering av plan for 

forvaltningsrevisjon. 

1. Kontrollutvalget vedtar følgende prioritering av

forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2014 - 2016:

1. Kommunens styrings- og kontrollsystem

2. Samhandlingsreformen

Romerike 

Revisjon IKS 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

3. Anskaffelser

2. Revisjonen bes om å utarbeide en prosjektskisse for en

forvaltningsrevisjon av området kommunens styrings- og

kontrollsystem til neste møte 4.11.14.

2.9.14 37/2014 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS. 

Saken tas til orientering. 


2.9.14 38/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

1. Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til

orientering.

2. Kontrollutvalget ønsker ikke å forfølge denne henvendelsen

videre med bakgrunn i Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt

vedtak i klagesak i Sørum kommune – byggetrinn 1 på

vardefjellet – gnr 83 bnr 142., datert 2.3.2012.

Særutskrift 

sendes avsender 

av henvendelsen. 



2.9.14 39/2014 Eventuelt. 


4.11.14 40/2014 Orientering ved rådmannen. Saken tas til orientering. 


4.11.14 41/2014 Oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsprosjektet 

– Sykefraværsarbeid i Sørum

kommune. 

1. Kontrollutvalget tar tilbakemelding om oppfølging av

forvaltningsrevisjonsrapporten sykefraværsarbeid i Sørum

kommune til foreløpig etterretning.

2. Kontrollutvalget vil følge opp effekten av igangsatte tiltak

og innkalle rådmannen til en orientering høsten 2015.

Kaller inn 

rådmannen 

høsten 2015. 



4.11.14 42/2014 Prosjektskisse for ett 

forvaltningsrevisjonsprosjekt 

innenfor organisering og 

kontroll. 

Kontrollutvalget vil avvente Økonomi- og 

administrasjonsutvalgets videre behandling av den forestående 

eksterne evalueringen før man tar stilling til et nytt 

forvaltningsrevisjonsprosjekt. 

Avventer Ø/A sin 

bestilling før KU 

foretar neste 

bestilling..  



4.11.14 43/2014 Plan for selskapskontroll for 

kommunene på Romerike. 

1. Kontrollutvalget vedtar plan for selskapskontroll for

kommunene på Romerike.

2. Planen sendes kommunestyret som en referatsak.

Kommunestyret 


4.11.14 44/2014 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 


4.11.14 45/2014 Rapportering fra Romerike Saken tas til orientering. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

Revisjon IKS. 

4.11.14 46/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


4.11.14 47/2014 Eventuelt. 


2.12.14 48/2014 Orientering ved ordfører. Saken tas til orientering. 


2.12.14 49/2014 Orientering ved rådmannen. Saken tas til orientering. 


2.12.14 50/2014 Henvendelse til 

kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget ser ingen grunn til å gjøre nærmere 

undersøkelser, og henviser til rådmannens svar på klage og 

fylkesmannens besvarelse på henvendelse i denne saken. 



2.12.14 51/2014 Henvendelse til 

kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget ber revisjonen om å foreta en 

dokumentgjennomgang for å vurdere om det har vært noen 

kritikkverdige forhold i denne saken. Kontrollutvalget ber om at 

det rapporteres skriftlig tilbake til kontrollutvalget. 

Romerike 

Revisjon IKS 

Avventer rapport 

våren 2015. 

2.12.14 52/2014 Orientering om overordnet 

revisjonsstrategi og 

revisjonsplan for 

regnskapsrevisjon 2014. 

Kontrollutvalget tar presentasjonen om overordnet 

revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2014 og revisjonsplan for 

Sørum kommune til orientering. 



2.12.14 53/2014 Kontrollutvalgets årsplan for 

2015. 

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.

Kommunestyret Avventer 

behandling i 

kommunestyret 

2.12.14 54/2014 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS. 

Saken tas til orientering. 


2.12.14 55/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


2.12.14 56/2014 Eventuelt. Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig oversikt over 

kommunens kunstsamling, og at svaret sendes Romerike 

Kontrollutvalgssekretariat IKS innen 19. januar 2015. 

Rådmannen Legges frem for 

kontrollutvalget i 

januarmøtet 

2015. 



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

4/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 27.1.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 

Kontrollutvalget har bedt om en foreløpig status vedrørende dokumentgjennomgangen som er bestilt 

i «Fossjordet» - saken (KU sak 51/2014). 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

5/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 27.1.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2015 for kontrollutvalget i Sørum, med jnr. 1 til 4 -2015.

2. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2015, sist redigert 20.1.15. (ikke vedlagt da dette er første

møte i 2015)

3. Tiltaksplan 2015, sist redigert 20.1.15.

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

orientering om er:  

 Avisen Kommunal Rapport har sendt ut en spørreundersøkelse til lederne av

kontrollutvalgene med spørsmål knyttet til gjenvalg til utvalget. Svarene kan bli brukt i en

artikkel som kommer torsdag 29. januar.

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Postliste for kontrollutvalget i Sørum 2015 

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

1 17.12.2014 17.12.2014 x Jane Bråthen Henvendelse vedrørende saken om 
reservevann i Sørumsand. 

419.2.2 

2 18.12.2014 18.12.2014 x Kommunestyret i Sørum Habilitetsspørsmål for prinsipiell vurdering. 419.2.2 

3 6.1.2015 6.1.2015 x Sørum kommune Sanksjon og ikrafttredelse av endringer i 
kommuneloven og offentleglova. 

419.e-
post 

4 19.1.2015 19.1.2015 x Romerike kontrollutvalgssekretariat Notat om prinsipiell vurdering av 
habilitetsspørsmål. 

419.6.1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Vedlegg 1 til sak 5/2015



TILTAKSPLAN 

2015 

KONTROLLUTVALGET I 

SØRUM KOMMUNE 

Oppdatert 20.1.15 

Vedlegg 3 til sak 5/2015
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Faste saker hvert møte 
 Orientering/rapportering fra revisjonen.

 Oversikt over saker behandlet/til oppfølging i kontrollutvalget.

 Referatsaker.

 Eventuelt.

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen 
27.1.15  Skriftlig oversikt fra rådmannen over kommunens kunstsamling.

 Sak fra kommunestyret vedr. habilitetsvurdering.

 Henvendelse til kontrollutvalget vedr. reservevann på Sørumsand.

 Foreløpig status på dokumentgjennomgangen vedr. «Fossjordet»

17.3.15  Tips/varslinger 2014.

 Behandle revisjonens dokumentgjennomgang vedrørende «Fossjordet».

5.5.15  

16.6.15  

1.9.15  Opplæring av nytt kontrollutvalg.

3.11.15  

1.12.15  

Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 
27.1.15  

17.3.15  

5.5.15  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2014.

16.6.15  

1.9.15  

3.11.15  

1.12.15  Orientering om plan for revisjonsstrategi og revisjonsplan for regnskapsåret 2015.

Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon 
27.1.15  

17.3.15  

5.5.15  

16.6.15  

1.9.15  Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - Sykefraværsarbeid i Sørum kommune.

3.11.15  Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - Introduksjonsordning for flyktninger.

1.12.15  Overordnet analyse 2016 - 2019.

Møte Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
27.1.15  

17.3.15  Behandle selskapskontroll NRV AS.

5.5.15  

16.6.15  

1.9.15  

3.11.15  

1.12.15  Overordnet analyse 2016 - 2019.
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Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
27.1.15  

17.3.15  

5.5.15  

16.6.15  

1.9.15  Kontrollutvalget og Romerike Revisjon IKS utarbeider en skriftlig avtale om

finansiell- og forvaltningsrevisjon for 2015.

3.11.15  

1.12.15  Oppdragsansvarlig revisorer avgir skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet.

Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
27.1.15  

17.3.15  

5.5.15  

16.6.15  

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

kontrollutvalget.

3.11.15  

1.12.15  

Møte Oppgaver knyttet til kontrollutvalgets rapportering 
27.1.15  Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas, og sendes kommunestyret til orientering.

17.3.15  

5.5.15  

16.6.15  

1.9.15  

3.11.15  

1.12.15  Kontrollutvalgets årsplan for 2016 vedtas, og sendes kommunestyret til orientering.



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

6/2015 Eventuelt. 27.1.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

Tirsdag 17.3.2015, kl. 18.00. 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 




