
KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

Kontrollutvalgets 
medlemmer  

Tor-Arne Lie Jensen (leder) 
Tore Kampen (nestleder) 
Jon Arild Hoelsengen 
Steinar Dalbakk 
Anita Heier 

Kopi av innkallingen sendes: 

Ordfører Mona Granbakken Mangen 

Rådmann Siri Gauthun Kielland 

Revisor Romerike Revisjon IKS 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 

Sted Meierigaarden, Lørenfallet. 

Tid Torsdag 4.12.14 kl. 18.00 – 22:00. 

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

Invitert til sak Ordfører Mona Granbakken Mangen og rådmann Siri Gauthun Kielland i sak 48/2014 
og 49/2014. 

SAKSLISTE 

Sak nr. Sak Ca tid for 
behandling 

Matservering. 18:00 

48/2014 Orientering ved ordfører. 19:00 

49/2014 Orientering ved rådmannen. 19:30 

50/2014 Henvendelse til kontrollutvalget. 20:00 

51/2014 Henvendelse til kontrollutvalget. 20:30 

52/2014 Orientering om overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for 

regnskapsrevisjon 2014. 

20:45 

53/2014 Kontrollutvalgets årsplan for 2015. 21:15 

54/2014 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 21:30 

55/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 21:45 

56/2014 Eventuelt. 22:00 

Tor-Arne Lie Jensen (sign.) 
Kontrollutvalgets leder 

Lørenskog 27.11.14 

Øystein Hagen  
Konsulent  



 

 

KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

 

 

Sak nr. Sak Møtedato 

48/2014 Orientering ved ordfører. 4.12.14 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

 

Saksdokumenter 
 

 

Saksopplysninger 
I forbindelse med at kontrollutvalget avvikler årets siste møte er ordfører invitert til en samtale om 

året som har gått og året som kommer:  

 

 Kontrollutvalget har bedt om en oppsummering av året som har gått, hvilke utfordringer man 

har hatt, hva har fungert og hva har ikke fungert  
 Kontrollutvalget har invitert til en orientering om hvilke utfordringer og muligheter ser man 

komme i 2015    

 

 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

 

 

Sak nr. Sak Møtedato 

49/2014 Orientering ved rådmannen. 4.12.14 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

 

Saksdokumenter 
 

 

Saksopplysninger 
I forbindelse med at kontrollutvalget avvikler årets siste møte er rådmann invitert til en samtale om 

året som har gått og året som kommer:  

 

 Kontrollutvalget har bedt om en oppsummering av året som har gått, hvilke utfordringer man 

har hatt, hva har fungert og hva har ikke fungert  
 Kontrollutvalget har invitert til en orientering om hvilke utfordringer og muligheter ser man 

komme i 2015    

 

 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

 

 

Sak nr. Sak Møtedato 

50/2014 Henvendelse til kontrollutvalget. 4.12.14 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 
1. Henvendelse fra Paul-Christian Garpe, datert 18.11.14 

2. Henvendelse fra Anne Signe Systad, datert 18.11.14 

3. Henvendelse fra Pål Brenne, datert 18.11.14 

4. Henvendelse fra Vidar Langberget, datert 17.11.14 

5. Avisartikkel fra Indre Akershus Blad, datert 14.11.14  

6. Avisinnlegg fra Romerikes Blad, datert 27.11.14 

7. Fylkesmannens besvarelse på henvendelse om - Lovlighetskontroll - Sørum kommune, 

sak 75/14 - 1. gangs reguleringsplan for Linjekvartalet 

8. Fylkesmannens besvarelse på henvendelse om - Lovlighetskontroll - Sørum kommune, sak 

75/14 - 1. gangs reguleringsplan for Linjekvartalet  

 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har mottatt vedlagte henvendelser fra innbyggere i Sørum kommune vedrørende 

behandling i Miljø- og utviklingsutvalget av reguleringsplan for linjekvartalet. Det er i tillegg 

vedlagt noen avisinnlegg vedrørende sakens innhold.    

 

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. Når det gjelder slike initiativ og 

henvendelser er det utvalget selv som foretar en vurdering, og det er helt opp til utvalget å avgjøre 

om man skal gå nærmere inn i en henvendelse eller ikke. 

 

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 som kan tale for at kontrollutvalget avventer en 

undersøkelse er at saken er under politisk behandling, saken er oversendt fylkesmannen, eller at 

fylkesmannen er i gang med tilsyn på samme område.  

  

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

 



 

 

Kontrollutvalget i Sørum kommune 
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Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
 

 



Datert: 18. november 2014 

Som beboer på kommunesletta reagerer jeg på måten den politiske saksbehandlingen fremstår i 
denne saken. En får sterkere og sterkere følelse av at det ligger andre hensyn bak enn hensynet til 
åpenhet, transparens og uhildet saksbehandling når det først vedtas at Linjekvartalet ikke skal 
behandles før sentrumsplanen er ferdig, og en deretter likevel gjør vedtak i siste møte i MU, uten at 
saken er ført opp på sakslisten på kommunens nettside kort tid før møtet. Når i tillegg utbygger er 
tilstede i møtet (underforstått at han hadde kjennskap til at saken skulle opp) er det vanskelig å 
unngå et inntrykk av at sakens fravær på agendaen hadde sin årsak i et ønske om å unngå ubehagelig 
fokus fra oss som berøres. 

Som et apropos vil jeg også nevne at jeg synes det er spesielt at utvalgsmedlemmer (Rune Viestad) 
går ut i pressen (Indre fredag 14/11) og argumenterer på vegne at utbygger med at han "ikke har 
mye mer å gi." Hva bygger han dette på? At utbygger selv sier at han ikke har mer å gi? Det er 
nærliggende å tenke på en karakteristikk mye brukt om nordmenn som angivelig har nisselua godt 
tredd nedover øra... 

Jeg håper kontrollutvalget vil se nærmere på hvordan kommunens administrasjon og Miljøutvalget 
har håndtert denne saken.  

Ha en fortsatt god dag! 

Mvh 
Paul-Christian Garpe 
Beboer i Glombuvegen 

Vedlegg 1 til sak 50/2014



Datert: 18. november 2014 

Ang. møtet i Miljø og –utviklingsutvalget  i Sørum kommune den 12.11. 
Som en av nære naboer, berørt av planlagt utbygging for «Linjekvartalet», ønsker jeg å klage på 
saksbehandlingen og prosessen i denne saken. 

Det er ikke slik våre folkevalgte i Sørum skal opptre på vegne av oss alle. 
Vi kan undres over om noen har fordeler av at «vår sak»  kommer inn bakveien. 
Her hjelper det ikke med god begrunnelse i etterkant, angående saksgangen. 

Saksbehandlingen fremmer ikke det gode bomiljø for oss på Sletta. 
Er vi som gode borgere i Sørumsand kun sett på som plagsomme naboer? 

mvh 
Anne Signe Systad 

Sletta 31 
1920 Sørumsand 

Vedlegg 2 til sak 50/2014



Datert: 18. november 2014 

I møtet i Miljø og utviklings utvalget  i Sørum kommune den 12.11.2014 ble det vedtatt å 

sende ut forslag til reguleringsplan for Linjekvartalet på høring.  Jeg mener at dette vedtaket 

ikke kan være gyldig. 

Saken var ikke varslet som en del av sakslisten. Jeg sjekket denne før helgen og saken var 

ikke satt opp, helt i tråd med vedtak MU gjorde i oktober 2013 - at saken først skulle 

behandles etter at plan for hele sentrum var vedtatt.   

Å endre sakslisten etter fristen må gjøre vedtaket ugyldig etter kommunens regelverk. 

En annen side av saken som jeg  vil ha en uttalelse om, er om eiere av eiendommer som 

grenser inntil et byggeprosjekt skal varsles når et tidligere vedtak foreslås endret.   Å ikke få 

vite om dette i en sak som berører meg så sterkt, som jeg har vært i kontakt med 

administrasjon og politikere om gjentatte ganger,oppleves som et svik. Det oppleves som at 

politikere forsøker å lure oss innbyggere og naboer med en slik saksgang.  Jeg vil ha en 

uttalelse om Sørum kommune går god for en slik måte å føre saker på. 

Mvh 

Pål Brenne 

Sletta 27 

Vedlegg 3 til sak 50/2014



Datert: 17. november 2014 

I møtet i Miljø og –utviklingsutvalget  i Sørum kommune den 12.11.2014 ble det vedtatt å sende ut 
forslag til reguleringsplan for Linjekvartalet på høring. Jeg ønsker å klage på at denne saken i hele tatt 
ble behandlet i møtet. Jeg klager på dette på grunn av følgende forhold: 

1.)    I den opprinnelige sakslisten for møtet i M/Upå nettsidene til Sørum kommune lå ikke denne 
saken inne, så mange interessenter fikk ikke med seg at saken skulle bli behandlet. I følge 
epost fra leder i Miljø og –utviklingsutvalget ble saken lagt ut 6.11.2014, dvs 6 dager før 
møtet. Se vedlagte epost jeg fikk tilsendt 14.11.2014. På side 13 i reglementet for utvalgene i 
Sørum kommune (dokumentet er kalt «Reglementer for de politiske utvalgene i Sørum 
kommune») står følgende: «Saksdokumentene skal være medlemmer og varamedlemmer i 
hende senest én uke før møtets dato.»  NB, min utheving. Bare dette bruddet på regler 
mener jeg tilsier at vedtaket bør ugyldiggjøres.  

I tillegg er det en rekke forhold som tilsier at saksbehandlingen ikke har vært som den skulle: 

1.)    Leder i miljø og utviklingsutvalget er inhabil i områdeplan for Sørumsand. Etter det jeg 
forstår har han ikke meldt seg inhabil i denne saken, selv om avgjørelsen vil på mange måter 
sette premissene for deler av områdeplanen. Jeg mener derfor at lederen ikke kan være habil 
i denne saken (jeg mener han er inhabil i alle byggesaker i Sørumsand sentrum frem til 
områdeplanen er vedtatt). 

2.)    Utbygger må ha visst om at saken skulle bli behandlet i møte lenge før den ble lagt til i 
sakslisten da han i Indre for noen uker siden regnet med at leilighetene skulle komme for salg 
før jul. Det betyr at det har vært klart lenge at saken skulle behandles i dette møtet, og da 
virker det mer suspekt at saken ikke var med i sakslisten fra starten, og fremstår som et 
forsøk på å unngå oppmerksomhet. 

3.)    Når denne saken først ble behandlet, vet politikerne at dette er en sak det er et stort 
engasjement rundt. Siden utbygger ble invitert til å presentere de nye planene ville det 
naturlig at også naboer og andre interessenter fikk komme med sine tanker om de nye 
planene. Men ingen av naboene eller andre som har vært kritiske ble kontaktet. Kombinert 
med det at saken ble lagt til sakslisten for sent gir det et meget uheldig bilde av intensjonene 
til de som har hatt ansvaret for behandlingen. 

4.)    I møtet argumenterte AP og SV om at det var en juridisk grunn til at de måtte behandle 
saken nå (pga det er ny utbygger for Linjekvartalet som har krav på behandling av sin 
byggesak), men det er en forklaring som ikke holder mål: 

a. Det er flere eksempler på Kommunesletta hvor familier har blitt nektet behandling
av byggesøknader de siste månedene i påvente av områdeplane for Sørumsand. Og
det er tiltak som er innenfor gjeldende reguleringsplan. Linjekvartalet går
derimot  langt utover gjeldende reguleringsplan.

b. I følge NOU 2001:7 (http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/nou-er/2001/nou-
2001-7/14/2.html?id=363966) «Dersom reguleringsplanen for et område er uaktuell
eller på andre måter mangelfull når en privat initiativtager ønsker å sette i gang et
byggetiltak, har kommunen alltid mulighet til å nedlegge bygge- og deleforbud
etter § 33 i påvente av at det utarbeides ny reguleringsplan eller at den gamle
planen revideres.»

Vedlegg 4 til sak 50/2014



5.)    Hverken leder eller nestleder sa noe om juridiske grunner til at saken ble behandlet på møtet 
i avisartikkelen om saken fra Indre 14.11.2014. Derimot sa nestlederen  det som begrunnelse 
i artikkelen at «Utbygger har ikke mye mer å gi.» Når ble det riktig å føre en politisk 
behandling på bakgrunn av om en utbygger har å gi eller ikke? Dette mener jeg er enda et 
eksempel på for tette bånd mellom utbygger og politikere. 

6.)  Denne saken var oppe til 1.gangsbehandling 08.10.2013, og det var allerede et vedtak om at 
saken skulle behandles etter områdeplanen for Sørumsand. Fra vedtaket i M/U 8.10.2013: 
«MU utsetter behandlingen av reguleringsplanen til områdeplanen for  Sørumsand sentrum 
er ferdig med de konsekvenser det eventuelt måtte få for utbygger og naboer». 
Sentrumsplanen er fortsatt ikke vedtatt, så det premisset i det forrige vedtaket er ikke 
oppfylt. Det er derimot en ny utbygger, med lokal tilknytning. Hvorfor skal denne utbyggeren 
behandles annerledes? Med totaltbildet i denne saken gjør at dette ikke fremstår bra. 

7.)  Ved vedtaket i 2013, var lederen for utvalget ikke tilstede. Ved behandlingen forrige uke var 
lederen av utvalget tilstede. Det at det nå reises tvil om lederen er inhabil, og at man må 
velger å se bort fra tidligere vedtak, uten at premisset i det vedtaket er oppfylt, er enda et 
punkt som gjør at man kan stille spørsmål med både prosess og vedtak. 

For å oppsummere, vil jeg si at jeg synes denne saken er særdeles alvorlig. For det første skulle aldri 
saken blitt behandlet, da sakspapirene ikke ble tilgjengeliggjort i henhold til reglementet. I tillegg er 
det en rekke forhold som tilsier et det har foregått et spill for å få denne saken igjennom med så lite 
bråk som mulig, og på tvers av tidligere vedtak om å vente på områdeplanen. 

Dette er en meget alvorlig sak med tanke på tilliten til politikerne og de politiske prosessene i Sørum 
kommune.  

Her risikerer man at det blir en utbredt oppfatning blant innbyggerne at politikerne i kommunen 
mikser og trikser for å få gjennom byggesaker for utvalgte utbyggere. Er det noe man ønsker? 

Jeg forventer at saken blir tatt på største alvor og nøye undersøkelser blir gjort for å finne alle fakta i 
denne saken. Jeg mener det første som bør gjøres er å gjøre vedtaket i møtet ugyldig, og at saken 
utsettes til etter områdeplanen for Sørumsand er ferdigstilt. Da slipper man disse mistankene om at 
noe galt har skjedd. 
En klage er også sendt til fylkesmannen i Oslo og Akershus for å være sikker at denne saken ikke 
forsøkes dyttes under teppet. 

Denne eposten er også sendt i kopi til partilederne i kommunen, lederen i kontrollutvalget samt 
redaksjonene hos Indre og Romerikes Blad. 

Utklipp fra Indre 14.11.2014, mail fra leder M/U og utsnitt av reglement for utvalg er vedlagt. 

Mvh,

Vidar Langberget

Stubben 1, 1920 Sørumsand 
926 68 896 



Vedlegg 5 til sak 50/2014



Vedlegg 6 til sak 50/2014



Fylkesmannen besvarer henvendelse - lovlighetskontroll - Sørum kommune, 
sak 75/14 - 1. gangs reguleringsplan for Linjekvartalet

Fylkesmannen viser til e-post fra 14.11.2014. Fylkesmannen oppfatter henvendelsen som et 
spørsmål om det gjelder en tidsfrist for å føre saker på sakslista/ behandle saker. 

Fylkesmannen viser til at kommuneloven § 32 nr. 2 og 3 som lyder: 

2. Lederen av folkevalgt organ setter opp sakliste for det enkelte møte. Innkalling til møtet
skal sendes organets medlemmer med høvelig varsel, og skal inneholde en oversikt over 
de saker som skal behandles. 

3. Saklisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være
tilgjengelig for allmennheten. Møte som skal holdes for åpne dører, skal gjøres kjent på 
hensiktsmessig måte.

Bestemmelsene må også sees i sammenheng med § 34 nr. 1 som lyder: 

1. Folkevalgt organ kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en
sak på den utsendte saklisten. Det kan også treffe vedtak i sak som ikke er oppført på 
saklisten, hvis ikke møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg dette. 

Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at dersom du har bemerkninger til planens 
(foreløpige) innhold eller til planprosessen, bør disse sendes kommunen. 

Fylkesmannen har ikke ytterligere kommentarer til saken på nåværende tidspunkt. 

Med hilsen

Odd Meldal
underdirektør Elisabeth Fredheim Faanes

rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vidar Langberget

Juridisk avdeling

Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo
Telefon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Deres ref.: 
Deres dato: 14.11.2014
Vår ref.: 2014/22162-2 FM-J
Saksbehandler: Elisabeth Fredheim 
Faanes
Direktetelefon: 22 00 35 72

Dato: 17.11.2014

Vedlegg 7 til sak 50/2014



Fylkesmannen besvarer henvendelse - Lovlighetskontroll - Sørum kommune, 
sak 75/14 - 1. gangs reguleringsplan for Linjekvartalet

Fylkesmannen viser til tidligere brev i saken, deriblant vårt brev datert 17.11.2014. 

Fylkesmannen har vurdert din henvendelse fra 17.11.2014, men kan ikke se at det endrer vårt syn 
på saken. Det vises derfor til vårt tidligere brev der du avslutningsvis anmodes om å sende 
eventuelle innspill til reguleringsprosessen til kommunen. 

Med hilsen

Odd Meldal
underdirektør Elisabeth Fredheim Faanes

rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vidar Langberget

Juridisk avdeling

Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo
Telefon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Deres ref.: 
Deres dato: 17.11.2014
Vår ref.: 2014/22162-4 FM-J
Saksbehandler: Elisabeth Fredheim 
Faanes
Direktetelefon: 22 00 35 72

Dato: 21.11.2014

Vedlegg 8 til sak 50/2014



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

51/2014 Henvendelse til kontrollutvalget. 4.12.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

 Sak til kontrollutvalget – vedrørende leiekontrakt for kommunens eiendom Fossjordet i

Blaker, gbnr. 121/5.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har mottatt vedlagte henvendelse fra Sørum kommune vedrørende leiekontrakt for 

kommunens eiendom Fossjordet i Blaker, gbnr. 121/5.  

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.» 

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

manglende måloppnåelse, regeletterlevelse eller vedtaksoppfølging. Når det gjelder slike initiativ og 

henvendelser er det utvalget selv som foretar en vurdering, og det er helt opp til utvalget å avgjøre 

om man skal gå nærmere inn i en henvendelse eller ikke. 

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

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Sørum Kommune 
Økonomi 

Besøksadresse: Sentralbord: www.sorum.kommune.no 

Rådhuset - Kuskerudvegen 11, 
1920 SØRUMSAND 

63 86  90 00 

Postadresse: Faksnr.: E-post: 
Postboks 113, 1921 Sørumsand postmottak@sorum.kommune.no 

Fakturaadresse Direkte innvalg: Org nr.: 
PB 3, 1921 Sørumsand +47 63 86 98 95 

Kontrollutvalget (26.10.2011 - 27.10.2015) 
Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS 
PB 304 
1471 LØRENSKOG 

Dato Vår Ref. Saksbehandler Deres Ref. 
27.11.2014 14/04802-3 Inger Kronen 

Tveranger 

Sak til kontrollutvalget 

Etter beslutning i Økonomiutvalget I Sørum kommune 19.11.14 sendes en sak over til 
kontrollutvalget til gjennomgang. Saken gjelder leiekontrakt for kommunens eiendom 
Fossjordet i Blaker, gbnr. 121/5. 

Saken er fra 2001. Vedlagt følger de dokumentene vi p.t. har oversikt over. Vedlegg 2 og 3 
er notater som oppsummerer den informasjonen vi hadde tilgengelig på det tidspunktet 
notatene ble skrevet. 

SKE KF vil oversende de dokumentene de har om inngåelse av denne kjøp-
/forpaktningsavtalen om kort tid.  

Ta kontakt med undertegnede om det er behov for ytterligere informasjon. 

Med hilsen 

Inger Kronen Tveranger 
Prosjektansvarlig 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift 

Vedlegg: 6 

Kopi til: Rådmann/Siri Gauthun Kielland;Politisk ledelse/Mona Granbakken Mangen;Kontrollutvalget i 
Sørum v/leder/Tor-Arne Lien Jensen 

Vedlegg til sak 51/2014





Sørum Kommune 
Økonomi 

Internt notat 

Dato Referanse 

30.10.2014 14/04802-1 

Til: Siri Gauthun Kielland/Rådmann 

Fra: Inger Kronen Tveranger 

Kommunes eiendom Fossjordet, gbnr 121/5

Kommunen eier gbnr. 121/5, også kalt Fossjordet i Blaker. Jordet er ca 50 daa stort, og har vært 
eid av Sørum kommune siden 1968.  
Thorvald Foss, nå hans datter Anne, har forpaktet eiendommen siden 1971. 
I 2001 ble det inngått en kombinert kjøp-/forpaktningsavtale mellom kommunen og Thorvald 
Foss. 

Rødt område er Fossjordet. 
Svarstadjordet 

Bergerjordet 
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Kommunen kjøpte i 2001 Bergerjordet, av Thorvald Foss, for etablering av omsorgsboliger. 
Avtalen regulerer også forpaktningen av Fossjordet: 

 Forpaktningsavtalen gjelder for 50 år og følger gården til Thorvald Foss, gbnr 121/1.

 I disse 50 årene gjelder følgende:
o Dersom kommunen skal selge arealet til landbruksformål, har Foss førsteretten.
o Denne førsteretten opphører om Fossjordet i kommuneplansammenheng blir

omdisponert til annet enn jordbruksformål.
o Kommunen kan ikke selge elle makeskifte hele/deler av Fossjordet til andre.

Avtalen er underskrevet av daværende ordfører Hans Marius Johnsen og Thorvald Foss. 
Avtaleteksten er antatt utarbeidet av tidligere jordbruksjef Jens Gunnar Foss. 

I forbindelse med forarbeidet med å avklare tomt til nytt sykehjem i Blaker (2011/12) ble 
forpaktningsavtalen for Fossjordet hentet fram. Makeskifte med egen grunn har vært benyttet av 
kommunen ved etablering av offentlige funksjoner.  

Pga. av avtalens noe uvanlige lengde og vilkår ellers, og fordi vi ikke kunne finne dokumentasjon 
på at avtalen var blitt behandlet i kommunestyret som fastsatt i avtalens punkt 11, ble advokat 
kontaktet for vurdering av avtalens gyldighet. Ordfører var orientert om dette. 

I saken om sykjehjemslokalisering ville rådmannen innstille på Svarstadjordet. Når kommunen 
vurderer omdisponering av annen manns grunn er det vanlig praksis at grunneier kontaktes i 
forkant av at innstillingen blir offentlig kjent. Så også i denne saken. Det ble gjort sonderinger mot 
grunneier. Han var ikke uvillig til å selge, men det ble antydet at det kunne være av interesse å 
overta Fossjordet. Det kan ha blitt informert om at Fossjordet allerede var forpaktet bort, og ikke 
kunne benyttes til makeskifte. Rådmannen innstilte på Svarstadjordet. 

Morten Kokkims vurdering var følgende: 
 «Ordlyden er klar, og gir leietaker et vern mot fremtidig inngrep i leieretten. Det antas at 
leieavtalen må sees i sammenheng med avtalen om salget av Bergerjordet, og at leieavtalen 
skulle dekke Foss sitt behov for alternativ jordbruksareal. Det vil da fremstå lite rimelig om 
kommunen senere kunne benytte det samme areal for å dekke en eventuell ny avtaleparts behov 
for det samme.» 

Etter adv. Kokkims syn er avtalen er gyldig: 

 «Uansett er det ingen holdepunkter for at avtalen på noen måte er bestridt av de bestemmende 
organer i kommunen. Avtalen har snarere tvert i mot blitt gjennomført etter sin ordlyd, både hva 
gjelder kjøp av eiendommen og utleie av Foss-sletta. Dette taler i seg selv for at avtalen er gyldig, 
da begge parter har innrettet seg lojalt etter avtalen og oppfylt dens innhold. 

Videre er bestemmelsen om kommunestyrets samtykke et forbehold fra kommunens side for å 
ivareta kommunens saksbehandlingsregler, og kan neppe påberopes som ugyldighetsgrunn 11 
år etter at avtalen ble inngått, og eventuelt skulle ha blitt behandlet i kommunestyret. 
Kommunens organer har forholdt seg passiv i en årrekke, noe som tilsier at avtalen er akseptert, 
og at kommunen er bundet av denne.» 
(   ) 
«Etter vårt syn kan ikke kommunen påberope manglende politisk behandling som grunnlag for at 
avtalen ikke er gyldig.» 

Kokkims vurdering ble tatt til etteretning. Kommunen kan ikke benytte Fossjordet til eventuelle 
makeskifter så lenge avtaleperioden løper. Omdisponering til andre formål gjennom 

kommuneplanen er mulig. Ordfører var informert om adv. Kokkims tilbakemelding.  
Fra rådmannens side hadde dette faktumet ingen innvirkning på anbefaling av tomt til nytt 
sykehjem. Det ble innstilt på Svarstadjordet. 

2 vedlegg: Forpakningsavtale og adv. Kokkims vurdering. 



Til: Sørum kommune 

Fra: Advokatfirmaet Mageli ANS v/Lise Marken Aasterud og Morten Kokkim 

Dato: 13.02.2012 

Emne: NOTAT VEDRØRENDE UTLEIE/MAKESKIFTE FOSSJORDET 

1. Innledning

Sørum kommune har bedt om en vurdering av avtale inngått mellom kommunen og grunneier 
vedrørende salg og leie av grunn. 

I 2001 ble det inngått avtale mellom kommunen og Foss vedrørende kommunens kjøp av 
Bergerjordet (gnr 121 bnr 4) tilhørende Foss, samt Foss’ leie av Foss-sletta tilhørende 
kommunen. Den nærmere reguleringen av kjøpet og leieforholdet følger av avtalens punkt 1-
7, og er i henhold til kommunen oppfylt. 

Det er knyttet usikkerheter rundt forståelsen av avtalens nærmere regulering av leieforholdet. 

Kommunen ønsker å benytte en del av Foss-sletta i forbindelse med makeskifte med en annen 
grunneier for å erverve grunn til oppføring av sykehjem. Spørsmålet er om avtalens 
bestemmelser er til hinder for dette.  

Kommunen er også usikker på om avtalens punkt 11, som bestemmer at avtalen betinges av 
samtykke fra kommunestyret, medfører at avtalen ikke er gyldig fordi det ikke foreligger 
dokumentasjon for at saken har vært politisk behandlet. 

2. Virkninger av at avtalen ikke er politisk behandlet.

Kommunen er usikker på om avtalen er gyldig fordi man ikke finner dokumentasjon for at 
den ble politisk behandlet i kommunestyret, noe som er en forutsetning for iverksettelsen av 
avtalen etter punkt 11. 

Det er uklart hvorvidt man har behandlet avtalen politisk. 

Uansett er det ingen holdepunkter for at avtalen på noen måte er bestridt av de bestemmende 
organer i kommunen. Avtalen har snarere tvert i mot blitt gjennomført etter sin ordlyd, både 
hva gjelder kjøp av eiendommen og utleie av Foss-sletta. Dette taler i seg selv for at avtalen er 
gyldig, da begge parter har innrettet seg lojalt etter avtalen og oppfylt dens innhold.  
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Videre er bestemmelsen om kommunestyrets samtykke et forbehold fra kommunens side for å 
ivareta kommunens saksbehandlingsregler, og kan neppe påberopes som ugyldighetsgrunn 11 
år etter at avtalen ble inngått, og eventuelt skulle ha blitt behandlet i kommunestyret. 
Kommunens organer har forholdt seg passiv i en årrekke, noe som tilsier at avtalen er 
akseptert, og at kommunen er bundet av denne. 

3. Innholdet i leieavtalen

Avtalens punkt 7 regulerer leie av Foss-sletta. I henhold til ordlyden er det kjøper som skal 
leie området, men det antas at dette er en inkurie og at det var partenes felles forståelse at det 
var selger, Foss, som skulle leie området, da arealet var eid av kommunen.  

Leieretten ligger til eiendommen gnr 121, bnr 1, og gir  rett til å leie Foss-sletta i en periode 
på 50 år. Det antas at området skulle benyttes til landbruksformål, og skulle imøtekomme 
Foss sitt behov for jordbruksarealer etter avhendelse av Bergerjordet. 

Det fremkommer av uttalelser fra aktører på den tiden avtalen ble inngått at kommunens 
intensjon var at Foss kunne leie området inntil kommunen eventuelt skulle bruke denne selv. 

Denne intensjonen følger imidlertid ikke av avtalens ordlyd. Av avtalens punkt 8 fremgår det 
at dersom arealet i fremtiden skulle selges som jordbruksareal, skulle leier ha forkjøpsrett på 
ellers like vilkår. Det fremgår videre av avtalens punkt 9 at forkjøpsretten falt bort dersom 
området ble regulert til andre formål.  

Det er imidlertid kun forkjøpsretten, og ikke leieavtalen, som falt bort i tilfelle omregulering. 
Dersom området reguleres til andre formål, som er i strid med leieavtalen, er kommunen 
bundet av leieavtalen og må eventuelt kompensere leier for det tap som følger dersom 
leieavtalen faller bort. 

Det følger videre av avtalens punkt 10 at kommunen i leieperioden ikke kan selge eller 
makeskifte deler av Foss-sletta. Ordlyden er klar, og gir leietaker et vern mot fremtidig 
inngrep i leieretten. Det antas at leieavtalen må sees i sammenheng med avtalen om salget av 
Bergerjordet, og at leieavtalen skulle dekke Foss sitt behov for alternativ jordbruksareal. Det 
vil da fremstå lite rimelig om kommunen senere kunne benytte det samme areal for å dekke 
en eventuell ny avtaleparts behov for det samme. 

Hensett til den klare ordlyden, er det etter vår vurdering ikke anledning til selge, eller benytte 
Foss-sletta til makeskifte for annen grunneier med mindre leietaker samtykker til dette, og ev. 
kompenseres for tap av leieretten. 

4. Konklusjon

Etter vårt syn kan ikke kommunen påberope manglende politisk behandling som grunnlag for 
at avtalen ikke er gyldig, jf. punkt 2 ovenfor. 

Videre er vi kommet til at et eventuelt makeskifte av Foss-sletta eller annen utnyttelse krever 
samtykke fra Foss, og at det ev. må utbetales kompensasjon dersom eventuell utnyttelse av 
tomten kollidere med leietakers rettigheter, jf. punkt 3 ovenfor. 















































KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

52/2014 Orientering om overordnet revisjonsstrategi og 

revisjonsplan for regnskapsrevisjon 2014. 

4.12.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
1. Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2014

2. Revisjonsplan for Sørum kommune (presenteres i møtet)

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen blir revidert på en betryggende måte. Revisjon av 

årsregnskapet er en helt sentral del av kommunens egenkontroll. Revisor avdekker og forebygger feil 

og mangler i kommunens økonomiske rapportering gjennom sine kontroller. I tillegg veileder revisor 

kommunen for å bidra til å forebygge og avdekke feil og misligheter.  

Regnskapsrevisjonen skal gi grunnlag for å bekrefte at årsregnskapet er avlagt i henhold til lov, 

forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Revisor går ikke gjennom alle tall i årsregnskapet, men 

kontrollerer deler av det, basert på en vurdering av risiko for vesentlige feil i regnskapet. 

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

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

ved å få forelagt seg en strategi og plan for regnskapsrevisjonen, samt underliggende 

risikovurderinger.  

Det er et krav (ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap) at revisor skal utarbeide en plan for 

hvordan revisjonen skal gjennomføres. Revisjonsplanen bygger på en overordnet revisjonsstrategi 

som beskriver revisjonens formål og omfang, når revisjonen skal utføres og hvilken angrepsvinkel 

den skal ha. Revisjonsplan og – strategi baseres på en vurdering av risiko og vesentlighet.  

Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å dokumentere tilstrekkelige og effektive 

revisjonshandlinger i forbindelse med regnskapsrevisjon. 

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

Revisjonsstrategien beskriver ressursinnsats, formål, foreløpig risikovurdering og fastsettelse av 

vesentlighetsgrense for regnskapsrevisjonen 2014. I tillegg vil revisjonen gi utvalget en muntlig 

orientering om revisjonsplanen.     

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar presentasjonen om overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2014 og 

revisjonsplan for Sørum kommune til orientering. 
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Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Vedlegg 1 til sak 52/2014
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Sak nr. Sak Møtedato 

53/2014 Kontrollutvalgets årsplan for 2015. 4.12.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
1. Forslag til kontrollutvalgets årsplan 2015

2. Sørum kommunes møteplan 2015

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

forankret i kontrollutvalgsreglementet punkt 4. Sammen med kontrollutvalgsreglement, 

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

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

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

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

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

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

møteplan for 2015 er vedlagt saken (vedlegg 2). 

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

til orientering. 

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

møtet.

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2015 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
Sørum kommunestyre 



KONTROLLUTVALGET I 

SØRUM KOMMUNE 

ÅRSPLAN 

2015 

Vedlegg 1 til sak 53/2014
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Kontrollutvalget i Sørum kommune 

1 Innledning 
Kommunene er samfunnets viktigste velferdsprodusenter og forvalter betydelige ressurser på vegne 

av innbyggerne. Omfanget av og bredden i den kommunale tjenesteproduksjonen medfører behov 

for utstrakt styring og kontroll. Egenkontrollen er et viktig element i det lokale folkestyret, og skal 

bidra til å styrke allmenhetens tillit til forvaltningen i tillegg til å bidra til at kommunen når de mål 

som er satt.  

Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for å føre løpende kontroll og tilsyn med forvaltningen 

på kommunestyrets vegne.
1
 I samspillet mellom kommunestyret og kontrollutvalget er god dialog og

informasjonsutveksling sentralt.  For at utvalget skal være i stand til å fylle sin funksjon, er det 

avhengig av bistand og tjenester fra sekretariat og revisjon. Det er viktig å legge til rette for god og 

åpen dialog som skaper en gjensidig forståelse og klar ansvars- og oppgavefordeling mellom 

kontrollutvalget, sekretariatet og revisjonen. 

Kontrollutvalgets oppgaver er omfattende, og knytter seg både til tilsyn med den kommunale 

forvaltningen og til tilsyn med revisjonens arbeid og kommunale selskap. Dette innebærer å 

iverksette forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre undersøkelser i kommunen, samt påse at 

kommunens regnskap blir betryggende revidert. Kontrollutvalget har ikke myndighet til å fatte 

vedtak som binder forvaltningen, og kan heller ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt 

av folkevalgte organer.
2

Kontrollutvalgets generelle oppgaver er omtalt i vedlegg 1. Utvalget vil i tillegg ha en tiltaksplan 

med oversikt over planlagt gjennomføring i 2015. Denne vil bli oppdatert fortløpende og er 

tilgjengelig på sekretariatets hjemmeside www.rokus.no    

2 Kontrollutvalget i Sørum 
Kontrollutvalget i Sørum består av 5 medlemmer. Følgende medlemmer og varamedlemmer er valgt: 

Kontrollutvalg 

Medlemmer Varamedlemsrekker 

Tor-Arne Lie Jensen, H, leder Berit Daae, H 

Tore Asbjørn Kampen, Ap, nestleder 

Jon-Arild Hoelsengen, Ap 

Steinar Dalbakk, SV 

1. Asbjørn Langeland, Sp

2. Tone Ringstad, Ap

3. Leif Otnæs, Ap

4. Unni Bingen, SV

Anita Heier, FrP 1. Stein Lakselv, FrP

2. Tone Lise Wulff, FrP

Kontrollutvalgets reglement ligger som vedlegg 2 til årsplanen. 

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

måned 2015. 

1
 Kommuneloven § 77 

2 Kontrollutvalgsforskriften 



Kontrollutvalget i Sørum kommune 

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

Kontrollutvalget har vedtatt følgende møteplan for 2015: 

1. halvår 2015 2. halvår 2015

Januar Tirsdag 27. Juli 

Februar August 

Mars Tirsdag 17. September Tirsdag 1. 

April Oktober 

Mai Tirsdag 5. November Tirsdag 3. 

Juni Tirsdag 16. Desember Tirsdag 1. 

Kontrollutvalgets møter starter kl. 18:00, og holdes på Vektergården. 

4 Kontrollutvalgets hovedfokus i 2015 
4.1 Tilsyn med forvaltningen 

Det generelle tilsynet med forvaltningen gjennomføres med følgende tiltak: 

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

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

 Rådmannens interne kontroll.

 Oppfølging av kommunestyre saker som er initiert av kontrollutvalget.

Avslutning og oppstart på en valgperiode: 

 Avslutning av kontrollutvalget, og oppstart av nytt kontrollutvalg.

 Opplæring av nytt kontrollutvalg.

 Overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger med

sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll på de ulike

sektorer og virksomheter, og med de ulike selskaper (se pkt. 4.3 og 4.4).

Rapportering til kontrollutvalget: 

 Tertial/kvartal rapport på økonomi og finans.

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

 Oversikt over skatteinngang.

4.2 Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 

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

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

sin innstilling til kommunestyret. 

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

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

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

fortløpende. 

3
 Kommuneloven § 48 nr. 5 
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Romerike Revisjon IKS vil rapportere til kontrollutvalget om arbeidet med regnskapsrevisjonen 

gjennom året. 

Revisjonens lager en oppsummering til kontrollutvalget om årsregnskap for 2014, denne legges frem 

i samme møte som årsregnskapet blir behandlet.  

Revisjonen orienterer om revisjonsstrategien og revisjonsplanen for regnskapsåret 2015. 

4.3 Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon 

Plan for forvaltningsrevisjon 2013 - 2015 ble revidert i kontrollutvalgets møte 2.9.2014, sak 

36/2014. 

Kontrollutvalget har prioritert følgende prosjekter i perioden 2014-2016: 

1. Kommunens styrings- og kontrollsystem

2. Samhandlingsreformen

3. Anskaffelser

Kontrollutvalget vedtar på bakgrunn av disse prioriteringene konkrete bestillinger av prosjekter i 

form av en bestillingsdialog med revisjonen i forbindelse med utarbeidelse av prosjektplan. 

Kontrollutvalget behandler prosjektrapportene og rapporterer til kommunestyret, og følger deretter 

opp rapportene i tråd med kommunestyrets vedtak.  

Sekretariatet starter opp arbeidet med ny overordnet analyse høsten 2015, og denne vil danne 

grunnlag for ny plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019. 

4.4 Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
Plan for selskapskontroll 2013 - 2015 ble revidert i kontrollutvalgets møte 4.11.2014, sak 43/2014. 

Kontrollutvalget har prioritert følgende prosjekter i perioden 2014-2016: 

 NRV AS (vår 2015)

 Krogstad Miljøpark AS (vår 2016)

 NRBR IKS (høst 2016)

Kontrollutvalget behandler prosjektrapportene og rapporterer til kommunestyret, og følger deretter 

opp rapportene i tråd med kommunestyrets vedtak.  

Sekretariatet starter opp arbeidet med ny overordnet analyse høsten 2015, og denne vil danne 

grunnlag for ny plan for selskapskontroll 2016 – 2019. 

4.5 Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
Kontrollutvalget vedtar et forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette 

forslaget vil foreligge tidsnok til at kommunen kan få innarbeidet dette i sine budsjetter for 2016. I 

forslaget ligger rammen for kontrollutvalgets virksomhet, revisjonens virksomhet og sekretariatets 

virksomhet. Kontrollutvalgets forslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret. Kontrollutvalget 

følger opp at dette skjer (jf. reglement for kontrollutvalget § 4). 
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4.6 Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
Følgende tiltak er planlagt: 

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

forvaltningsrevisjon.

 Revisjonen orienterer om revisjonsstrategien og revisjonsplanen for regnskapsåret 2015.

 Oppdragsansvarlig revisor legger fram sin uavhengighetserklæring.

 Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon,

jf. NKRFs veiledere.

 Revisjonen rapporterer som regel om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte.

4.7 Kontrollutvalgets rapportering 
Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret. 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 behandles i det første møtet i 2015, og oversendes deretter 

kommunestyret til orientering. Kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret om resultater av 

gjennomført forvaltningsrevisjon, regnskapsrevisjon og selskapskontroll, skal gå fram av 

kontrollutvalgets årsrapport. Årsplanen skal gjenspeile kontrollutvalgets samlede aktiviteter. 

Eventuelle omprioriteringer av prosjekter skal også framgå av årsrapporten. 

Rapporter etter gjennomført forvaltningsrevisjon, selskapskontroll, eventuelle andre bestillinger og 

eventuell oppfølging av nummererte brev sendes fortløpende til kommunestyret. 

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 behandles i siste møte i 2015 og sendes deretter kommunestyret 

til orientering.  

4.8 Øvrige oppgaver og aktiviteter i 2015 
 Kontrollutvalget ønsker å gå på virksomhetsbesøk til følgende virksomheter i 2015:

o xx

o xx

 Kontrollutvalgets oppgaver er mange og store, og utvalget ser behov for en jevnlig

oppdatering av sine kunnskaper. Dette er vist gjennom kontrollutvalgets forslag til budsjett

som inneholder en post til kursvirksomhet.

o Kontrollutvalget ønsker å sende flest mulig av sine medlemmer på NKRFs

kontrollutvalgskonferanse 2015.

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

kontrollutvalg ønsker å delta på dette.

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

berører kontrollutvalget blir behandlet.

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

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

Sørum, 

Tor-Arne L. Jensen  (sign.) 

leder av kontrollutvalget 

Øystein Hagen 

konsulent 
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VEDLEGG 1 – Faglig oversikt 

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

 revisjonens arbeid,

 overordnet analyse (se pkt. 4.3),

 tilsendte saksdokumenter og protokoller fra kommunestyret og andre politiske utvalg,

 samtaler med ordføreren og rådmannen, herunder rådmannens rapportering om

 rutiner for intern kontroll,

 økonomireglement,

 etiske retningslinjer,

 finansreglement,

 rådmannens rapportering av oppfølging av vedtak,

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

forvaltning og drift av vedkommende enhet/virksomhet/tjeneste,

 besøk i kommunens forskjellige virksomheter, enheter,

 utvalgets egne observasjoner,

 rapporter fra andre tilsynsorganer,

 saker hvor kommunen har vært omtalt i media

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon. 
Regnskapsrevisjon 

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

årsplanens pkt. 4.5. 

Uttalelse til regnskapet 

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

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

Oppfølging av merknader 

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

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

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

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

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

oppnådde resultater. 

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

fram for kommunestyret.  

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

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

kommunale aksjeselskaper og interkommunale selskaper.  

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

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

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

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

Kontrollutvalgets tilsyn med revisjonen kan utøves på følgende måte: 

 Gjennom behandling av revisjonens planverk.

 Gjennom forvaltningsrevisjonsprosjekter som forelegges til behandling eller til orientering.

 Gjennom behandling av rapporter vedrørende misligheter/uregelmessigheter.

 Gjennom rapporter vedrørende regnskapsrevisjon eller vurderinger av den interne kontrollen.

 Gjennom revisjonens orienteringer som blir gitt til kontrollutvalget.

 Ved løpende spørsmålsstilling fra kontrollutvalget.

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

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

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

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

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

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

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

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

rapportering i forbindelse med regnskapsrevisjon. 

Kontrollutvalget avgir årlig årsplan og årsrapport til kommunestyret. 

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

 Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (ev. regnskapsrevisjon) etter

bestiller/utførermodellen.

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

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

avtale om dette.

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

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

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

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

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

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

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

for kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg må ha tilgang på en bredt sammensatt kompetanse.”  

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (Rokus IKS) er et interkommunalt selskap som ivaretar sekretariatsfunksjonen 

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

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

REGLEMENT FOR SØRUM KOMMUNES KONTROLLUTVALG 

1 Formål  
Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. 
Utvalget påser at revisjonen fungerer på betryggende måte, jfr. kommunelovens § 77 nr. 4 og nr. 5 samt 
forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner.  

2 Valg – sammensetning  
Det vises til forskriftens § 2 om valgbarhet. 

Kontrollutvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer og velges av kommunestyret som første 
valg etter valg av økonomi- og administrasjonsutvalg.  

Minst et av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Lederen velges av 
kommunestyret blant representantene til et av partiene som betraktes som “opposisjonspartier” i 
kommunestyret.  

3 Saksbehandlingen i kontrollutvalget 
Det vises til forskriftens § 19.  

Utvalget innkalles normalt skriftlig med minst 5 dagers varsel. 

Innkalling/saksliste og saksdokumenter sendes ordføreren og rådmannen til orientering. 

Rådmannen, og andre, kan av lederen eller ved flertallsvedtak innkalles til møter. 

Utvalgets møter holdes for åpne dører, og saksliste og andre dokumenter som ikke er unntatt fra 
offentligheten. Skal være tilgjengelige for allmennheten.  

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

Det kan vedta å lukke møtet: 
a) Når hensynet til personvern tilsier det
b) Når hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier det, og det vil komme fram opplysninger i
møtet som kunne vært unntatt offentlig innsyn etter lov 19. mai 2006, nr. 16 (offentleglova) dersom de 
hadde stått i et dokument.  

Saker behandlet i lukket møte er undergitt taushetsplikt. 

Utvalget har rett og plikt til å sørge for at en sak er tilstrekkelig belyst før vedtak treffes/saken sendes 
videre. Utvalget kan herunder stanse saksbehandlingen og innhente opplysninger/uttalelser. Når 
kontrollutvalget finner at saken er tilstrekkelig belyst og har fattet vedtak, oversendes saken snarest mulig 
til kommunestyret for videre behandling.  
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Utvalget rapporterer normalt til kommunestyret. I enkeltsaker av ikke-kontrollerende art, vurderer utvalget 
den videre saksgang.  

Det skal føres møtebok. Møteboken godkjennes av utvalget og underskrives av utvalgets leder. 

Innkomne saker til kontrollutvalget fra enkeltpersoner går via sekretariatet som fremmer skriftlig sak for 
utvalget, med innstilling fra sekretariatet. Utvalget avgjør om slike henvendelser skal behandles i utvalget. 

For øvrig gjelder reglene i kommunelovens kap. 6 samt kommunens reglement så langt det passer. 

4 Utvalgets oppgaver  
Det vises til forskriften kapitlene 3, 4, 5, 6, 7. 

Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning. Kontrollutvalget er 
kommunestyrets kontrollorgan og utøver sitt arbeid i henhold til kommuneloven, kontrollutvalgsforskriften 
samt instrukser fra kommunestyret.  

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av 
kommunestyret eller, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.  

Når det gjelder regnskapsrevisjon, skal kontrollutvalget blant annet 
 påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en

betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette
foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk
og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. Utvalget skal også avgi uttalelse om
årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret.

Når det gjelder forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget blant annet 
 påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon.

 utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon.

 Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget avgi
rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og om resultatene
av disse.

Når det gjelder selskapskontroll, skal kontrollutvalget blant annet 
 påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

 påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er
omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eller
fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/
fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll).”

Kontrollutvalget avgir ikke innstilling til kommunestyret om kommunens årsberetning, men det forutsettes 
at dokumentet foreligger til kontrollutvalgets behandling av regnskapet.  

Utvalget forelegger for kommunestyret årsplan og årlige rapporter om utvalgets arbeid. 

Utvalget rapporterer til kommunestyret i enkeltsaker når det er viktig at dette blir holdt orientert, og slik at 
kommunestyret gis mulighet til å drøfte eventuelle tiltak.  

Kontrollutvalgets leder (nestleder ved leders forfall) har generell møte- og talerett i kommunestyrets møter 
i saker som kommer fra kontrollutvalget.  
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5 Bruk av sakkyndig bistand  
Utvalget forelegger for kommunestyret søknad om bevilgning til sakkyndig bistand. Når utvalget finner det 
nødvendig, kan utvalget engasjere bistand før vedtak om bevilgning er fattet.  

6 Innhenting av opplysninger 
Det vises til forskriftens § 5.  

Kontrollutvalget har, uavhengig av regler om taushetsplikt, rett til nødvendig innsyn i alle kommunens 
saksdokumenter og arkiver, jfr. kommunelovens § 77 nr. 7 og forskriftens § 5.  

Utvalget kan be om opplysninger i tilknytning til sitt kontrollarbeid. Som hovedregel innhentes slik 
informasjon via sekretariatet på bakgrunn av vedtak i kontrollutvalget.  

Enkeltmedlemmer i utvalget har tilsvarende mulighet til å be sekretariatet innhente opplysninger. 
Informasjon innhentes i slike tilfeller av sekretariatet eller revisjonen, i samråd med utvalgets leder, og 
legges fram for utvalget.  

Utvalget tar selv stilling til hvilke dokumenter eller opplysninger det vil ha seg forelagt eller få tilsendt som 
en fast ordning.  

7 Taushetsplikt – offentlighet 
Det vises til forskriftens § 5.  

Saker til kommunestyret oversendes som hovedregel som B-saker. Utvalget vurderer fra sak til sak om den 
skal oversendes som A-sak.  

Utvalget selv avgjør hvem som skal uttale seg offentlig, men som hovedregel er det utvalgets leder som skal 
uttale seg.  

8 Henvendelse til revisjonens personale  
Henvendelser fra kontrollutvalgets medlemmer skjer til distriktsrevisor. Dog kan utøvende revisor 
kontaktes i saker som må anses som kurante. 



Forslag til møteplan 2015 
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Møteplan for kommunestyret, innstillingsutvalgene, kontrollutvalget, eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, arbeidsmiljøutvalget, barns og unges kommunestyre, politisk seminar 2015 
Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 

KST 4 18 29 27 17* 9 28 25 16* 

Ø/A 14, 28 11, 25 11, 25 22 6**, 20 10 19 2 4**, 18 9 

K/U 20 3 14 12 2 25 10 1 

M/U 21*** 4 15 13 3***, 16 26 11 2 

O/U 21 4 15 13 3 26 11 2 

SO/U 21 4 15 13 3 26 11 2 

KUV 

ELD 13 24 7 26 9 18 3, 24 

RFF 13 24 7 26 9 18 3, 24 

AMU 

BUKS 11 18 20 

Seminar 24 (økonomi) 

* møtestart kl. 09.00
** møtestart kl. 14.00 
*** dagmøte 

Evt. endringer bestemmes i utvalgene. Utvalgene bestemmer selv tidspunktene for møtestart. I møteplanen er det ikke lagt møter på følgende datoer og dager: 

 Mandager, som er ”partienes dag”

 Skolens vinterferie, uke 8: 16. – 20. februar

 Påskeperioden 30. mars – 6. april

 Offentlige høytids- og helligdager, sankthansaften og kvelden før 17. mai

 Perioden mellom valget 14. september og kommunestyrets konstituerende møte 28. oktober

 Skolens høstferie, uke 40: 28. september – 2. oktober

Forkortelser som benyttes: Møtedag og -tid for utvalgene (normalt): 
KST Kommunestyret KST onsdag kl. 19.00 (men kl. 09.00 i budsjettmøtene markert med *) 
Ø/A Økonomi- og administrasjonsutvalget Ø/A onsdag kl. 19.00 (men kl. 14.00 i budsjettmøtene markert med **) 
K/U Kulturutvalget K/U tirsdag kl. 19.00 
M/U Miljø- og utviklingsutvalget M/U onsdag kl. 19.00 
O/U Oppvekstutvalget O/U onsdag kl. 19.00 
SO/U Sosial- og omsorgsutvalget SO/U onsdag kl. 19.00 
KUV Kontrollutvalget KUV tors-/tirsdag kl. 18.00 
ELD Eldrerådet ELD tirsdag kl. 16.00 
RFF Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne RFF tirsdag kl. 18.00 
AMU Arbeidsmiljøutvalget AMU onsdag kl. 12.00 
BUKS Barns og unges kommunestyre BUKS varierende kl. 09.00 
Møterom som skal benyttes: Alle åpne møter skal holdes i kommunestyresalen eller i annet lokale som er tilgjengelig for allmennheten. 

Vedlegg 2 til sak 53/2014
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Sak nr. Sak Møtedato 

54/2014 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 4.12.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

55/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 4.12.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2014 for kontrollutvalget i Sørum, med jnr. 1 til 64 -2014.

2. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2014, sist redigert 27.11.14.

3. Tiltaksplan 2014, sist redigert 27.11.14.

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 08.01.2014 08.01.2014 x Sørum kontrollutvalg Innkalling av Rådmannen 419.2.2

2 16.01.2014 13.12.2013 x Østre Romerike revisjonsdistrikt

Forvaltningsrevisjonsrapport sykefraværsarbeid i 

Sørum kommune + rådmannens høringsuttalelse 419.9.3

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

4 21.01.2014 20.01.2014 x Skedsmo kemnerkontor

Skedsmo kemnerkontor sin årsrapport og 

årsregnskap for 2013. 419.5.1

5 06.02.2014 05.02.2014 x Sørum kommune

Vedtak fra Kommunestyret 05.02.2014, sak 

26/14, Årsplan for kontrollutvalget i Sørum 2014 419.1.4

6 06.02.2014 06.02.2014 x Sørum kommune

Epost kommunikasjon med administrasjonen 

angående kommunestyrevedtak - Sørum 

kommune 419.epost

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

8 03.02.2014 03.02.2014 x Sørum kommune

Epost kommunikasjon mellom 

kontrollutvalgsleder og politisk sekretariat 

vedrørende uleselige dokumenter i agendaene til 

kommunestyremøtene 419.epost

9 07.02.2014 07.02.2014 x Sørum kommune

Vedtak Sørum kommunestyre 05.02.2014, Sak 

17/14, Strakstiltak på Sørum kirkegård, ny 

vurdering av kostnadskalkyle - Oversendes 

kontrollutvalget for nærmere ettersyn 419.6.1

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

11 07.02.2014 07.02.2014 x Nedre Romerike distriktsrevisjon Eierskapskontroll ROAF IKS 419.10.3

12 11.02.2014 11.02.2014 x Nedre Romerike distriktsrevisjon Eierskapskontroll Norasonde AS 419.10.3

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

14 26.02.2014 25.02.2014 x Sørum kommune Protokoll 25.2.14 419.5.4

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

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

Postliste 2014 for kontrollutvalget i Sørum

Vedlegg 1 til sak 55/2014



17 20.03.2014 19.03.2014 x Sørum kommune

Vedtak fra Kommunestyret 19.03.2014, sak 

29/14, Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 419.1.5

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

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

20 03.04.2014 18.03.2014 x Sørum kommune

Årsmelding og årsregnskap 2013 for Sørum 

kommunale eiendomsselskap KF 419.8.3

21 09.04.2014 08.04.2014 x Sørum kommunalteknikk KF

Notat til Revisjon og Kontrollutvalget - Sørum 

Kommunalteknikk KF's bruk av servicebiler og 

maskiner 419.6.1

22 08.04.2014 31.03.2014 x Sørum kommune

Årsmelding og årsregnskap for 2013 - Sørum 

Kommunalteknikk KF 419.8.3

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

24 08.04.2014 08.04.2014 x Sørum kommune

Inkalling av rådmann, Sørum eiendomsselskap og 

Sørum komunalteknikk til KU møte 6.5.14 i 

forbindelse med årsregnskapet 2013. 419.2.2

25 28.04.2014 15.04.2014 x Østre Romerike revisjonsdistrikt

Revisjonsberetninger 2013 for Sørum kommune, 

Sørum kommunale eiendomsselskap KF og Sørum 

Kommunalteknikk KF. 419.7.3

26 24.04.2014 24.04.2014 x Harlad Ringstad, Sørum Krf

Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende 

vurdering av forhold rundt kommunestyre sak 

86/12. 419.2.2

27 05.05.2014 05.05.2014 x Harlad Ringstad, Sørum Krf

Svar på henvendelse til kontrollutvalget 

vedrørende vurdering av forhold rundt 

kommunestyre sak 86/12. 419.2.2

28 08.05.2014 06.05.2014 x Sørum kommune Protokoll 6.5.14 419.5.4

29 08.05.2014 06.05.2014 x Sørum kommune Særutskrifter i sak 17/2014, 18/2014 og 19/2014. 419.5.5

30 08.05.2014 06.05.2014 x Østre Romerike revisjonsdistrikt Særutskrift i sak 20/2014 419.5.5

31 27.05.2014 27.05.2014 x Sørum kommune Innkalling av rektor ved Skåningsrud skole. 419.2.2

32 28.05.2014 28.05.2014 x Sørum kommune Innkalling av styreleder ved Krogstad Miljøpark. 419.2.2

33 03.06.2014 03.06.2014 x Østre Romerike revisjonsdistrikt

Høring revisjonsrapport introduksjonsordning 

flyktninger. 419.9.3

34 18.06.2014 18.06.2014 x Østre Romerike revisjonsdistrikt

Endelig rapport - revisjonsrapport 

introduksjonsordning flyktninger. 419.9.3



35 18.06.2014 18.06.2014 x Romerike Revisjon IKS

Revisjonens oppsummeringsbrev for regnskapet 

2013. 419.7.3 og 8.3

36 25.06.2014 25.06.2014 x

Vidar Kristensen gruppeleder Sørum 

KRF

Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende 

innkalling av vara til styret i Sørum kommunale 

eiendomsselskap KF 419.2.2

37 08.07.2014 08.07.2014 x Sørum kommune

Sørum kommune er sertifiserte i hht NS-EN ISO 

90012008 419.5.1

38 12.08.2014 07.07.2014 Romerike Revisjon IKS

Tilbakemelding på oppsummeringsbrev Sørum 

kommunalteknikk KF, regnskap 2013. 419.8.3

39 13.08.2014 13.08.2014 x Romerike Revisjon IKS

Tilbakemelding på oppsummeringsbrev Sørum 

kommune, regnskap 2013. 419.7.3

40 22.08.2014 22.08.2014 x Sørum kommune

KU leder har bedt kommunen om dokumenter 

vedr. byggesak Vardefjellet 419.e-post

41 29.08.2014 29.08.2014 x Romerike Revisjon IKS

Revisjonsundersøkelse om utvidelse av Sørum 

kirkegård. 419.6.3

42 02.09.2014 02.09.2014 x Romerike Revisjon IKS

Revisjonsnotat vedrørende forundersøkelse av 

Sørum kommunale eiendomsforetak KF sin 

leieavtale av lokaler i Bankgården. 419.6.3

43 04.08.2014 04.08.2014 x Romerike Revisjon IKS

Forvaltningsrevisors uavhengighetserklæringer for 

Sørum kommune. 419.3.1

44 15.08.2014 15.08.2014 x Romerike Revisjon IKS

Regnskapsrevisors uavhengighetserklæringer for 

Sørum kommune, eiendomsforetaket og 

kommunalteknikk. 419.3.1

45 27.08.2014 27.08.2014 x Jostein Elli

Henvendelse til kontrollutvalget vedr. BW felt på 

Vardefjellet. 419.2.2

46 03.09.2014 03.09.2014 x Sørum kommune Særutskrift i sak 33/2014 og 34/2014. 419.5.5

47 03.09.2014 03.09.2014 x Romerike Revisjon IKS Særutskrift i sak 36/2014. 419.5.5

48 05.09.2014 05.09.2014 x Harald Ringstad Sørum KRF Særutskrift i sak 31/2014. 419.5.5

49 05.09.2014 05.09.2014 x

Vidar Kristensen gruppeleder Sørum 

KRF Særutskrift i sak 32/2014. 419.5.5

50 05.09.2014 05.09.2014 x Jostein Elli Særutskrift i sak 38/2014. 419.5.5

51 24.10.2014 24.10.2014 x Romerike Revisjon IKS

Notat fra revisjonen vedr. prosjektskisse til fvl. 

rev. Prosjekt om organisering og kontroll. 419.9.2

52 15.09.2014 15.09.2014 x Sørum kommune Møteplan 2015. 419.epost

53 14.10.2014 14.10.2014 x Sørum kommune

Invitasjon til rådmannen på kontrollutvalgsmøte 

4.11.14. 419.2.2



54 23.10.2014 22.10.2014 x Sørum kommune

Vedtak i kommunestyret sak 121/14 - strakstiltak 

på Sørum kirkegård. 419.6.5

55 27.10.2014 22.10.2014 x Sørum kommune

Vedtak i kommunestyret sak 122/14 - Nyvalg etter 

at KRF trekker seg fra flertallssamarbeidet. 419.epost

56 28.10.2014 28.10.2014 x Sørum kommune

Tilbakemelding fra administrasjonen vedrørende 

oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 

sykefraværsarbeidet i Sørum kommune. 419.9.5

57 07.11.2014 07.11.2014 x Romerike Revisjon IKS Særutskrift i sak 42/2014. 419.5.5

58 07.11.2014 07.11.2014 x Sørum kommune Særutskrift i sak 43/2014. 419.5.5

59 13.10.2014 13.10.2014 x Romerike Revisjon IKS

Plan for selskapskontroll for kommunene på 

Romerike. 419.10.1

60 17.11.2014 17.11.2014 x Vidar Langberget Henvendelse vedrørende "Linjekvartalet". 419.e-post

61 18.11.2014 18.11.2014 x Paul-Christian Garpe Henvendelse vedrørende "Linjekvartalet". 419.e-post

62 18.11.2014 18.11.2014 x Anne Signe Systad Henvendelse vedrørende "Linjekvartalet". 419.e-post

63 18.11.2014 18.11.2014 x Pål Brenne Henvendelse vedrørende "Linjekvartalet". 419.e-post

64 27.11.2014 27.11.2014 x Sørum kommune.

Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende 

leiekontrakt for kommunens eiendom Fossjordet i 

Blaker, gbnr. 121/5. 419.2.2

65

66

67

68

69
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SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 2014 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

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


28.1.14 02/2014 Forvaltningsrevisjonsrapport – 

Sykefraværsarbeid i Sørum 

kommune. 

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til

vedtak:

a. Kommunestyret tar rapporten til orientering.

b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge

opp rapportens funn og anbefalinger.

c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra

administrasjonen om hvordan anbefalingene er

fulgt opp 2. halvår 2014.

Kommunestyret Følges opp med 

administrasjonen 

i 2 halvår 2014 



28.1.14 03/2014 Kontrollutvalgets årsrapport 

for 2013. 

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 vedtas, med de

endringer som fremkom i møtet.

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2013

til orientering.

Kommunestyret 


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


28.1.14 05/2014 Rapportering fra Østre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Saken tas til orientering. 


28.1.14 06/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


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

om en orientering i forbindelse med kommunestyrets vedtak 

144/13 – tiltak på Sørum kirkegård. Kontrollutvalget henviser 

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

omtaler utvidelsen av Sørum kirkegård (se vedlagt). 

Rådmannen 


Vedlegg 2 til sak 55/2014
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

25.2.14 08/2014 Drøfting vedrørende 

kommunestyrets vedtak i sak 

144/13 og 17/14 - Strakstiltak 

på Sørum kirkegård. 

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

etterretning, og ber revisjonen om å foreta en forundersøkelse.

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

kontrollutvalgets møte den 6.5.2014.

ØRR Legges frem 

6.5.14 


18.3.14 09/2014 Felles innledning ved Østre 

Romerike revisjonsdistrikt for 

selskapskontrollene i 

Romerike Krisesenter, ROAF 

og Norasonde. 

1. Kontrollutvalget påpeker at KS anbefalinger for god

eierstyring sier at eierskapsmeldinger bør gjennomgås

årlig. Kontrollutvalget henstiller til Sørum kommune å

gjennomgå eierskapsmeldinger minimum hvert andre år.

2. Kontrollutvalget påpeker at i forhold til Romerike

Krisesenter IKS er gjeldene eiermelding foreldet i forhold

til nåværende organisasjonsform.

3. Kontrollutvalget reagerer på at så få av

eierrepresentantene svarte på revisjonens henvendelse om

å få informasjon og en redegjørelse for eierskapskontroll.

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

1. Eierskapsmeldinger gjennomgås minst hvert andre år.

2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentanter om å

besvare henvendelser fra revisjonen i forbindelse med

eierskapskontroller i fremtiden.

Kommunestyret Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken 



18.3.14 10/2014 Eierskapskontroll i Romerike 

krisesenter IKS. 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber om at:  

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

eventuelt eierforum i Romerike krisesenter IKS. 

2. Representantskapets medlem følger opp følgende anbefalinger:

 Det har vært krevende for kommunene å forankre egen

eierstyring inn mot representantskapsmøter

Kommunestyret Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

(eierstyringssløyfen) på grunn av svikt i rutinene fra 

selskapets side. Representantskapet som eierorgan bør 

forsikre seg om at selskapet følger dette opp. 

 Representantskapet bør også følge opp at selskapets styre

sikrer sluttføring av selskapets internkontrollsystem.

Revisjonene understreker at dette er forutsetningen for en

effektiv drift innenfor regler og rammer som gjelder for

selskapet.

18.3.14 11/2014 Eierskapskontroll i ROAF 

IKS. 

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.

2. Kommunestyret vil følge opp revisjonens anbefaling om at det

gjennomføres bevisstgjøring av eierrollen for

representantskapets medlemmer i Romerike Avfallsforedling

IKS for å bidra til økt kunnskap og engasjement blant

representantskapsmedlemmene.

Kommunestyret Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken 



18.3.14 12/2014 Eierskapskontroll i Norasonde 

AS. 

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.

2. Kommunestyret vil følge opp revisjonens anbefalinger,

herunder at det

 gjennomføres bevisstgjøring av eierrollen for

eierrepresentantene i NORASONDE AS for å

bidra til økt kunnskap og engasjement blant

eierrepresentantene.

 det må utarbeides eierstrategi for NORASONDE

AS.

Kommunestyret Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken 



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

 Skåningsrud skole (10.6.14)


18.3.14 14/2014 Rapportering fra Østre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

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

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

18.3.14 15/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


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

Tirsdag 6.5.2014, kl. 14.00 (årsregnskapet 2013). 


6.5.14 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. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

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. 

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

Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

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. 


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

Kommunestyret Avventer svar på 

utskrift av 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

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

mskap 2000 1 750 

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.

kommunestyre 

saken 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

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

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.

Romerike 

Revisjon IKS 


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. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

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. 

Kontrollutvalget 

tar stilling til 

neste 

forvaltningsrevisj

onsprosjekt i 

møtet 2.12.14.  



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 

Revisjon IKS. 

Saken tas til orientering. 


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 
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Tilsyn med forvaltningen 

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen 
Følgende rapportering 

sendes  

fortløpende (til 

sekretariatet) 

 Økonomisk rapportering fra rådmannen.

 Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging.

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

til medlemmene).

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

 Informasjon fra rådmann/enhetene vedrørende eventuelle mislighetssaker og

anmeldelser.

I hvert møte eller når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Samtale med ordfører og rådmann.

 Rapporteringer fra rådmannen:

o Økonomisk situasjon.

o Anmeldelser og varsling (rutiner for varsling).

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

møte).

 Sekretariatets oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og oppfølgingen av

disse.

 Tiltaksplan – oppfølging/behandling

 Oppfølging av KS-saker.

Aktuelle forhold tatt med i 

årsplanen, eventuell 

oppfølging diskuteres i 

kontrollutvalget og 

spesifiseres nedenfor 

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

forvaltningsrevisjon, vil vi be om tilbakemeldinger fra administrasjonen på følgende 

områder: 

 Rådmannens interne kontroll

 Delegasjonsreglement og praktisering av delegasjoner

28.1.14  Orientering ved rådmannen vedrørende forsinkelsen av utbygging av Frogner Melvold

skole.

 Sak om virksomhetsbesøk i 2014 (utsatt til 18.3.14).

18.3.14  Sak om virksomhetsbesøk i 2014.

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

Strakstiltak på Sørum kirkegård.

19.6.14  Virksomhetsbesøk til Skåningsrud skole.

 Orientering om Krogstad Miljøpark v/daglig leder.

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

2.9.14  Henvendelse til kontrollutvalget fra Sørum KRF (leieavtale i Bankgården).

 Henvendelse til kontrollutvalget fra Sørum KRF (innkalling av vara til styret i SKE

KF).

 Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende byggesak Vardefjellet.

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

Strakstiltak på Sørum kirkegård.

4.11.14  Invitere ny rådmann til kontrollutvalget for å hilse på.

 Samarbeid mellom kontrollutvalgene på Romerike.

 Revisjonen sier litt om mva. på kontroll- og behandlingsgebyr.

4.12.14  Orientering ved ordfører og rådmann.

 Henvendelse vedrørende «Linjekvartalet»

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

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

28.1.14  

18.3.14  

6.5.14  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2013.

19.6.14  

2.9.14  

4.11.14  Sørum kommunes 2. tertialrapport legges frem som referatsak.

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

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

Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon 
28.1.14  Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Sykefravær

18.3.14  

6.5.14  

19.6.14  Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Flyktninger

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

2015. 

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

Sørum kommune

 Revisjonen legger frem en prosjektskisse for ett forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor

organisering og kontroll.

4.12.14  

 Oppfølging av KU sak 27/2014 forvaltningsrevisjonsprosjektet – Introduksjonsordning for flyktninger

 Oppfølging av KU sak 02/2014 forvaltningsrevisjonsprosjektet – Sykefraværsarbeid i Sørum kommune (jf. sak 41/2014

- høsten 2015)

 Kontrollutvalget tar stilling til neste forvaltningsrevisjonsprosjekt (våren 2015).
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Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll. 
Utgangspunktet for oppgavene er plan for selskapskontroll.  

Møte Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
28.1.14  

18.3.14  Behandle selskapskontroll:

 Selskapskontroll – ROAF

 Selskapskontroll – Romerike Krisesenter

 Selskapskontroll – Norasonde AS

6.5.14  

19.6.14  

2.9.14  

4.11.14  Plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike.

4.12.14  

Tilsyn med revisjonen 

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

kontrollutvalget 

bestemmer det 

Revisjonen orienterer løpende om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2014.  

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

28.1.14  

18.3.14  

6.5.14  

19.6.14  

2.9.14  Oppdragsansvarlig revisors (både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon) avgir

skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet for 2014 - 2015.

4.11.14  

4.12.14  

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

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

Budsjettbehandlingen 

Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
28.1.14  

18.3.14  

6.5.14  

19.6.14  

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

kontrollutvalget.

Kontrollutvalget følger opp at kontrollutvalgets forslag følger med til kommunestyrets

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

4.11.14  

4.12.14 
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Kontrollutvalgets rapportering 

Møte Oppgaver knyttet til  

kontrollutvalgets rapportering 
28.1.14  Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 behandles og oversendes deretter

kommunestyret til orientering.

18.3.14  

6.5.14  

19.6.14  

2.9.14  

4.11.14  

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