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oyshag@lorenskog.kommune.no ) 

Innkalt til sak Rådmannen i sak 1/2015, 2/2015 og 3/2015. 

SAKSLISTE 

Sak nr. Sak Ca. tid for 
behandling 

1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 

2/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende status i lønnsavdelingen. 19:00 

3/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende A-ordningen. 19:30 

4/2015 Tilskudd til private barnehager. 20:00 

5/2015 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014. 20:30 

6/2015 Prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2015 – 2016. 20:45 

7/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 21:00 

8/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 21:15 

9/2015 Eventuelt. 21:30 

Hans Chr. Wilberg (sign) 
kontrollutvalgets leder 

Lørenskog 2.2.15 

   Øystein hagen 
Konsulent 
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Sak nr. Sak Møtedato 

1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel 

prosjektet.  

9.2.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 
 

 

Saksopplysninger 
Eidsvoll kommune har besluttet å ta i bruk et nytt e-handel system i samspill med de øvrige 

kommunene på Øvre Romerike. Som en del av kontrollutvalgets kontroll og tilsynsvirksomhet 

ønsker kontrollutvalget en orientering vedrørende det nye systemet. Kontrollutvalget ønsker å se på 

prosessen så langt, og tilsikre at det videre arbeidet er godt planlagt.  

 

Kontrollutvalget har i denne saken bedt rådmannen om en generell orientering vedrørende 

prosjektet, men har i tillegg bedt om at følgende spørsmål besvares i presentasjonen: 

 

1. Hvordan har prosjektet vært organisert i Eidsvoll kommune for å få innført det nye e-

handel systemet? 

2. Er det utarbeidet en kravspesifikasjon som grunnlag for systemvalg? 

3. Er det gjennomført en kartlegging av risiko og sårbarhet i forbindelse med det nye 

systemet? 

4. Hva er planlagt vedrørende internkontrollrutiner for å tilsikre at anskaffelser gjøres i 

samsvar med lover, forskrifter og regler? 

5. Hvordan er attestering og anvisningsrutiner tenkt gjennomført med det nye systemet? 

6. Hvordan er opplæring i det nye systemet organisert og gjennomført? 

7. Hva er totalkostnaden knyttet til anskaffelsen av nytt e-handel system? 

8. Hvilke effektiviseringsmuligheter ligger i systemet i forhold til tidligere løsning? 

9. Er det noen erfaringer fra HR prosjektet (nytt lønn- og personalsystem) man har tatt 

med seg i dette prosjektet? 

 

 

I rådmannens sted stiller Økonomisjef, David Eriksen. 

 

 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 
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Kontrollutvalgets behandling 
 

 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE 

 

 

 

Sak nr. Sak Møtedato 

2/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende status i 

lønnsavdelingen.  

9.2.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 

  

Saksopplysninger 
Med bakgrunn i tidligere orienteringer og virksomhetsbesøk til lønnsavdelingen i Eidsvoll kommune 

så har kontrollutvalget bedt rådmannen om en ny status på lønnsavdelingen.  

Kontrollutvalget ønsker å følge opp de utfordringer som har vært på avdelingen.  

 

I rådmannens sted stiller Økonomisjef, David Eriksen. 

 

 

Forslag til vedtak 
Redegjørelsene tas til orientering. 

 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

3/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende A-ordningen.  9.2.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

 

Saksdokumenter 

 Brosjyre vedrørende A-ordningen 

  

 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har innkalt rådmannen i denne saken for å få en orientering vedrørende den nye A-

ordningen (ny, felles ordning for rapportering av opplysninger om arbeidsforhold, lønn med mer).  

 

Kontrollutvalget har bedt om en redegjørelse om hvordan Eidsvoll kommune innretter seg og 

ivaretar den nye ordningen, hvilke interne rutiner og frister som er satt og er det nye lønnssystemet 

tilpasset a-ordningen. 

 

Vedlagt ligger en brosjyre vedrørende A-ordningen. 

 

I rådmannens sted stiller Økonomisjef, David Eriksen. 

 

 

Forslag til vedtak 
Redegjørelsene tas til orientering. 

 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 

 

 

 

 



Vedlegg til sak 3/2015





KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

4/2015 Tilskudd til private barnehager. 9.2.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
1. Artikkel fra Eidsvoll Ullensaker Blad, datert 16. desember 2014

2. Kommunestyre sak 14/79, datert 9.12.14.

Saksopplysninger 
I forbindelse med en artikkel i Eidsvoll Ullensaker Blad, datert 16. desember 2014 (vedlegg 1), så 

ønsker kontrollutvalget å diskutere saken i møtet. 

Saken dreier seg om fem private barnehager som har fått for mye i tilskudd fra kommunen, og at 

beløpene vanskelig kan kreves tilbakebetalt. 

Kommunestyrets behandling av saken, sak 14/79, ligger vedlagt (vedlegg 2). 

Det legges opp til en drøfting av denne saken i møtet. 

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Eidsvoll kommune
Oppvekst barnehage

Arkivsak: 2014/1547-4
Arkiv:
Saksbehandler:
Rut Bergem
Dato: 21.11.2014

Saksframlegg

Utv.saksnr Utvalg Møtedato
Formannskapet 25.11.2014

Kommunestyret 09.12.2014

Omgjøring av vedtak vedr. etterjustering av tilskudd til ikke-
kommunale barnehager etter fastsettelsen av årsregnskap for 2013 -
nytt saksfremlegg

Rådmannens innstilling

1. Endelig satser for driftstilskudd til ordinære ikke-kommunale barnehager 2013 basert
på etterjustering ved fastsettelse av årsregnskapet, rettes til:
kr. 184 172,- for barn i alderen 0 - 2 år og
kr. 89 924,- for barn i alderen 3 – 6 år

2. Definisjon av 3-åringer i lokale retningslinjer for Eidsvoll endres til
«Barn som fyller 3 år i kalenderåret teller som store hele året»

SAKSUTREDNING

1. Saksopplysninger
Bakgrunn for saken

I følge Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale
barnehager § 8, 3.ledd skal kommunen i forbindelse med kommunestyrets årlige fastsettelse
av årsregnskap fatte vedtak om etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager
dersom kommunens regnskap viser at forbruket i de kommunale barnehagene avviker fra det
som lå til grunn for fastsettelsen av tilskuddssatsene. Ved etterjustering av satser basert på
regnskapet skal det også tas hensyn til faktisk antall barn over og under 3 år i de kommunale 
barnehagene gjennom året.

Basert på forskriftens bestemmelser og fastsatt årsregnskap for 2013 for de kommunale 
barnehagene samt faktisk barnetall gjennom året i de kommunale barnehagene i 2013, fattet
kommunestyret 09.09.14 vedtak om satser for driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager 
for 2013. Satsene ble fastsatt til kr. 164 902,- for barn i alderen 0 - 2 år og
kr. 79 243,- for barn i alderen 3 – 6 år. 

Vedlegg 2  til sak 4/2015
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I etterkant av kommunestyrets møte har Fylkesmannen i brev av 29.09.14 kommet med en 
presisering når det gjelder 3-åringene i regelverket om offentlig tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager. Presiseringen innebærer en annen definisjon av 3-åringer enn den som ble lagt til 
grunn for kommunestyrets vedtak. Vedtaket er følgelig fattet på feil grunnlag, og 
kommunestyret må derfor omgjøre eget vedtak om fastsettelse av endelige satser for 2013. I 
tillegg må definisjonen av 3-åringer i de lokale retningslinjene for likebehandling endres. 

I følge forvaltningslovens § 35 kan et forvaltningsorgan omgjøre sitt eget vedtak uten at det er 
påklaget dersom vedtaket må anses ugyldig.

Fylkesmannens presisering
Fylkesmannens presisering innebærer at samme definisjon av 3-åringer må gjelde for de 
kommunale barnehagene ved beregning av satser og utmåling av tilskudd samt ved beregning 
av pedagogisk bemanning og areal. 

I følge nåværende lokale retningslinjer for likebehandling har Eidsvoll kommune 3 tellinger pr 
år: 15.12, 15.03 og 15.09. I retningslinjene står det videre at barn som fyller 3 år i 
kalenderåret teller som små ved rapporteringene 15.12 og 15.03 (1,2 og 3 kvartal) og som 
store ved rapporteringen 15.09 (4.kvartal). For å oppfylle kravet om likeverdig behandling i 
samsvar med barnehagelovens § 14, følges samme metode ved telling av barn i de ikke-
kommunale barnehagene.

I de kommunale barnehagene er imidlertid barn som fyller 3 år før 01.06 i enkelte tilfelle 
beregnet som store hele året hva pedagogisk bemanning og areal angår (slik forskrift om 
pedagogisk bemanning gir anledning til for alle som fyller 3 år i løpet av kalenderåret). I 
praksis er det få barn som er omregnet til store. Merinntaket på våren har således vært lite
men likevel stort nok til at pedagogisk bemanning ikke har vært tilstrekkelig til å behandle 3-
åringene som små hele våren i alle de kommunale barnehagene. I følge Fylkesmannens 
presisering må følgelig alle 3-åringene defineres som store hele året også ved beregning av 
satser for driftstilskudd. 

I følge Fylkesmannen skal tellingene som beskrives i nåværende lokale retningslinjer benyttes i 
2013 og 2014 selv om definisjonen av 3-åringer endres. 

Økonomiske konsekvenser
Kommunestyrets vedtak av 09.09.14 om fastsettelse av endelige satser for tilskudd i 2013 er 
basert på nåværende lokale retningslinjene der 3-åringene regnes som små ved tellingene 
15.12 og 15.03. Satsene må derfor beregnes på nytt der 3-åringene regnes som store hele 
kalenderåret. Som følge av nye satser og ny definisjon av 3-åringer må det også foretas ny 
utmåling av tilskudd til den enkelte barnehage.

Fylkesmannens presisering fører til at antall småbarnsplasser går ned og kommunens 
kostnader skal således fordeles på færre plasser. Følgelig går satsene opp.

I følge nye beregninger der 3-åringene regnes som store hele året endres satsene fra kr 
164 902,- til kr. 184 172,- for barn under 3 år og fra kr. 79 243,- til kr. 89 924,- for barn over 
3 år. Samlet tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene i 2013 vil med dette utgjøre 
kr. 108 388 117,-.

Barnehage
Sum endelig 
tilskudd 2013

Utbetalt tilskudd i 
2013

Differanse 
mellom endelig 

og utbetalt 
tilskudd

Til 
utbetaling
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Andungen        1 994 060 2 018 130 -24 070 0

Ankertunet        6 766 679 6 661 104 105 576 105 576

Camilla        4 131 731 4 086 745 44 986 44 986

Dalsliene        8 068 469 7 935 984 132 484 132 484

Døli           983 003 1 018 225 -35 222 0

Hoppensprett        5 872 191 5 826 541 45 650 45 650

Knausen        8 953 474 8 619 989 333 485 333 485

Ladderud        2 984 127 2 866 167 117 960 117 960

Læringsv. Bjørnsrud        8 124 492 8 295 079 -170 586 0

Læringsv. Dal      11 861 632 11 814 366 47 266 47 266

Læringsv. Folkeparken      15 823 037 15 948 795 -125 758 0

Læringsv. Mork      10 649 431 10 498 873 150 558 150 558

Læringsv. Råholt      14 047 861 14 541 272 -493 412 0

Veslebrunen        2 738 453 2 704 922 33 531 33 531

Åsleia        5 389 477 5 116 209 273 268 273 268

TOTALT 108 388 117 107 952 402 435 715 1 284 764

Øvrige konsekvenser
Regnskapstallene og barnetallene fra tellinger i kommunale barnehager i 2013 og 2014 skal 
benyttes for fastsettelse av satser for 2015 og 2016. Definisjonen av 3-åringer må derfor 
endres i lokale retningslinjer for Eidsvoll slik at den blir i samsvar med den praksis 
Fylkesmannens presisering medfører. 

2. Vurdering
Både for de ikke-kommunale barnehagene og for kommunen er det ønskelig med størst mulig 
økonomisk forutsigbarhet knyttet til tilskudd. Det er derfor svært beklagelig at det nok en 
gang er utarbeidet ny presisering av regelverket som fører til endringer i beregning av 
tilskudd.  Slik rådmannen vurderer det er imidlertid Fylkesmannens presisering så tydelig at 
kommunestyrets vedtak av 09.09.14 må omgjøres. Det samme gjelder definisjonen av 3-
åringer i de lokale retningslinjene. 

Enkelte av barnehagene har i henhold til den nye beregningen fått utbetalt for mye tilskudd. 
Her vil reglene i forvaltningsloven og den ulovfestede læren om condictio indebiti gjøres 
gjeldende for hvorvidt kommunen kan kreve pengene tilbake. 

Forvaltningslovens § 35 første ledd bokstav a setter begrensninger for omgjøring av vedtak til 
skade for den som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser. Med condicitio indebiti 
menes krav om tilbakebetaling av et beløp som betaleren ikke var forpliktet til å betale, og det 
finnes ingen generell regel om at betaleren har krav på å få pengene tilbake når utbetalingen 
skyldes en feil eller misforståelse fra betaleren. Spørsmålet må da avgjøres ved en konkret 
rimelighetsvurdering i den enkelte sak. Vesentlige momenter i vurderingen vil være om noen 
av partene kan lastes for at betalingen skjedde, og om en av partene vil bli rammet sterkere 
enn den andre hvis han får avgjørelsen mot seg. 

Slik kommunen vurderer saken kan barnehagene på ingen måte lastes for at utbetalingen har 
skjedd. Det er heller ikke rimelig å forvente at barnehagene burde forstått at utbetalingen var 
feil. Når det i tillegg er snakk om store beløp for enkelte barnehager vurderer kommunen det 
ikke som aktuelt å kreve tilbakebetaling.

Når det gjelder eventuelle øvrige endringer i lokale retningslinjer som eksempelvis gjelder 
tellinger i kommunale barnehager fra 2015 til bruk ved avregning for fastsettelse av satser fra 
2017, eller endring av definisjon av 3-åringene til bruk fra 2017, vil rådmannen ikke anbefale 
dette nå. Dette fordi regjeringen har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å greie ut 
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alternativer til dagens finansieringsordning. 

Rådmannen anbefaler derfor i denne omgang å avvente utredningen av ett eller flere 
telletidspunkt for både kommunale og ikke-kommunale barnehager samt eventuell ny endring 
av definisjonen av 3-åringene inntil det kommer tydeligere signaler om fremtidig 
finansieringsordning.

Som vist over vil etterjusteringen medføre at kommunen må utbetale kr. 1 284 764,- i tillegg 
til tidligere utbetalinger. I budsjettet er det avsatt 0,7 mill. til formålet. Totale kostnader for
2014 på posten for tilskudd til ikke-kommunale barnehager er imidlertid ikke klart før 
kommunen har mottatt krav om refusjon for høsten for søskenmoderasjon og redusert 
betaling samt krav om refusjon av tilskudd for Eidsvollbarn som har barnehageplass i andre 
kommuner. Rådmannen anbefaler derfor at eventuelt merforbruk totalt i 2014 behandles i 
forbindelse med regnskapsavslutningen for 2014.

3. Alternativer
Fylkesmannens presisering, samt Fylkesmannens svar på Eidsvoll kommunes 
oppfølgingsspørsmål til presiseringen, gir kommunen ingen alternativer. 

4. Konklusjon
Fylkesmannens presisering av definisjon av 3-åringer må føre til omgjøring av 
kommunestyrets vedtak av 09.09.14 om fastsettelse av endelige satser for 2013. 
Nye satser og ny definisjon av 3-åringer fører til ny beregning av endelig tilskudd til den 
enkelte barnehage.

Kommunen vil ikke stille krav om tilbakebetaling da barnehagene som har fått utbetalt for mye 
tilskudd ikke kan lastes for dette.

Eventuelt merforbruk totalt i 2014 behandles i forbindelse med regnskapsavslutningen for året.

Fylkesmannens presisering krever endring av definisjon av 3-åringer i de lokale retningslinjene 
for Eidsvoll. Eventuelle andre endringer av lokale retningslinjer avventes inntil ny 
finansieringsordning er på plass. 

Vedlegg som ligger i saksmappen
Saksutredning til K.sak 56/14 «Etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager etter 
fastsettelse av årsregnskap 2013»

Utskrift av behandlet sak sendes til
De ikke-kommunale barnehagene i Eidsvoll



Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.12.2014

Behandling

Av 35 representanter var 35 til stede.

Votering

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Endelig satser for driftstilskudd til ordinære ikke-kommunale barnehager 2013 basert
på etterjustering ved fastsettelse av årsregnskapet, rettes til:

kr. 184 172,- for barn i alderen 0 - 2 år og
kr. 89 924,- for barn i alderen 3 – 6 år

2. Definisjon av 3-åringer i lokale retningslinjer for Eidsvoll endres til
«Barn som fyller 3 år i kalenderåret teller som store hele året»

Vedlegg 2 til sak 4/2015



KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

5/2015 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014. 9.2.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

 Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune sin årsrapport for 2014

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 
Eidsvoll kommune 



______________________________________________________________________________________ 

ÅRSRAPPORT 

2014 
KONTROLLUTVALGET I 
EIDSVOLL KOMMUNE 

Utarbeidet av Romerike Kontrollutvalgssekretariat 

Vedlegg til sak 5/2015
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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 2014.  

 

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

 

 

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET  
2.1 Medlemmer 
Kontrollutvalget i Eidsvoll består av 5 medlemmer. Følgende medlemmer ble valgt 

for perioden 2011-2015: 

 

2011 – 05.2013 

Medlem Parti Varamedlem Parti 

Hans Chr. Wilberg - leder H Jorunn Mathiesen H 

Tone W. Trøen - nestleder H Jørund Lægland H 

Ståle Melby AP Anne M. Sandholt AP 

Gunn Elin Blakkisrud SP Vidar Doknes SP 

Arne Kørner Haugen FRP 

Janna-Rita Myrén 

Fossum FRP 

 

05.2013 – 2015 

Medlem Parti Varamedlem Parti 

1. Hans Chr. Wilberg - leder H Karin Holt (for 1 og 4) KRF 

2. Ståle Melby - nestleder AP Jorunn Mathisen (for 1 og 4) H 

3. Anne M. Sandholt AP Vidar Doknes (for 1 og 4) SP 

4. Gunn Elin Blakkisrud SP Jørund Lægland (for 1 og 4) H 

5. Tommy Holm Fossum FRP Finn Bergstrøm (for 2 og 3) AP 

-- -- Bjørg Bratvold (for 2 og 3) AP 

-- -- 
Kjell Arne Melbye (for 2 

og 3) AP 

-- -- 
Bjørg Olaug Strand (for 2 

og 3) AP 

-- -- Gudbrand Bræk (for 5) EDB 

-- -- Tone Mette Wenger (for 5) EDB 

 
 

2.2 Møter og saker 
I 2014 har kontrollutvalget avholdt 5 møter og behandlet 41 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. 

 

http://www.rokus.no/
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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.” 

 

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 ordfører og rådmann ved behov. 

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.  

 

I februar fikk kontrollutvalget en orientering fra daglig leder i Øvre Romerike 

Innkjøpssamarbeid (ØRIK) vedrørende status på dagens rammeavtaler. 

 

I mars behandlet kontrollutvalget en revisjonsrapport som var bestilt om kjøp av 

varer og tjenester gjort i Eidsvoll kommune i perioden 2011 – 2013. Kommunestyret 

behandlet rapporten i april og konkluderte med at kommunen ikke har fulgt lov og 

forskrift om offentlige anskaffelser vedrørende kjøp av varer og tjenester gjort i 

Eidsvoll kommune i perioden 2011-2013. Kommunestyret ba rådmannen om å sørge 

for at kommunen følger lov og forskrift vedrørende alle anskaffelser i kommunen. 

 

Med bakgrunn i tidligere orienteringer, behandling av årsregnskap og nummerert 

brev, samt opplysninger fra revisjonen så var rådmannen innkalt i marsmøtet hvor 

det ble gitt en orientering på status i kommunens økonomi- og lønnsavdeling. 

Kontrollutvalget ønsket blant annet å se nærmere på Eidsvoll kommunes løpende 

arbeid med lønnskjøring, avstemming av regnskapet, innføring av kommunens 

turnussystem og refusjon av sykepenger. I kontrollutvalgets vedtak ble det påpekt 

at utvalget ser alvorlig på utfordringene og etterslepet i Eidsvoll kommunes løpende 

arbeid vedrørende organisering, implementering av lønns og personalsystem, 

utbetaling av lønn, refusjon av sykepenger/avstemminger, rapportering og ressurser 

på økonomi- og lønnsavdelingen. I tillegg ble det påpekt at utvalget ser en for svak 

progresjon i det løpende arbeidet med å ta inn etterslepet, og at det ikke er foretatt 

nødvendig sårbarhetsanalyse før innføring av nytt turnussystem i kommunen. 

Kontrollutvalget besluttet å følge saken videre. 

 

I forbindelse med behandlingen av status i kommunens lønns- og økonomiavdeling 

så var kontrollutvalget på virksomhetsbesøk til stabsavdelingen for økonomi, 

personal og støtte (lønnsavdelingen) i augustmøtet. Her fikk utvalget en orientering 

om virksomheten, samt en omvisning av kommunalsjef og fagleder på 

lønnsavdelingen. 
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Kontrollutvalget behandlet en sak om korrupsjon i offentlig sektor i 2013, og i den 

forbindelse så fikk utvalget en orientering i septembermøtet om kommunens 

oppfølgingsarbeid i saken. Da saken er foreldet, samt at politiet har henlagt saken, 

så vurderer rådmannen at Eidsvoll kommune ikke forfølger saken videre.  

I november var kontrollutvalget på virksomhetsbesøk til Vilberg Helsetun hvor de 

fikk en orientering om virksomheten, samt en omvisning av virksomhetsleder.    

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

enhver tid tilgjengelige på sekretariatets hjemmeside www.rokus.no. 

3.1.2 Forsvarlig revisjonsordning. 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, jfr. 

kontrollutvalgsforskriftens § 4. Eidsvoll 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 for kommunale 

foretak blir revidert på en betryggende måte, jfr. kontrollutvalgsforskriften § 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 formannskapet i hende før det avgir 

innstilling til kommunestyret. 

Eidsvoll kommunes årsregnskap for 2013 ble første gang avlagt den 4. mars, og 

revisor avga en negativ revisjonsberetning den 15.april. Fristen for avleggelse av 

årsregnskapet er 15. februar. Den 11. april ble det meddelt fra kommunen at 

regnskapet åpnes på nytt, og endelig regnskapet ble avlagt den 9. mai. Denne 

første revisjonsberetningen ble trukket tilbake og ny revisjonsberetning ble avlagt 

den 18. august.  

I revisjonsforskriftens § 4 er det oppgitt flere forhold som revisor plikter å påpeke 

skriftlig i nummerert brev til kontrollutvalget. Ved revisjonen av årsregnskapet ble 

det funnet avvik som falt inn under forskriftens § 4. Revisjonen påpekte at det ikke 

er foretatt løpende avstemminger på lønnsrelaterte poster i regnskapet i løpet av 

2013, og at nødvendige internkontrollrutiner har ikke vært på plass. Revisjonen 

påpekte videre at det kan synes som om rutiner for avstemming ikke er etablert, 

eller der rutiner finnes, ikke tatt i bruk. Manglende avstemminger gjennom året har 

ført til at etterslepet har blitt stort, og det vil være svært tidkrevende å ferdigstille 

nødvendige avstemminger. Forholdene var så vesentlige at det ble tatt forbehold i 

revisjonsberetningen. 

Kontrollutvalget behandlet det nummererte brevet i august, og kommunestyret 

behandlet saken i september. Kommunestyret vedtok at det ser alvorlig på at det 

ikke er foretatt løpende avstemminger på lønnsrelaterte poster i regnskapet i løpet 

av 2013 og det ber rådmannen om å sørge for at nødvendige internkontrollrutiner 
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snarest kommer på plass. Kommunestyret ba også rådmannen å tilsikre at rutiner 

for avstemming blir etablert og at de rutiner som finnes blir tatt i bruk. 

Kontrollutvalget besluttet å følge opp kommunestyrets vedtak i forbindelse med 

behandlingen av årsregnskapet for 2014. 

 
Kontrollutvalgets uttalelse ble oversendt kommunen den 28. august. 

 

 

3.3 Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon 
I februar behandlet kontrollutvalget en oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 

IKT – sikkerhet og personvern. Kontrollutvalget fikk en redegjørelse fra rådmannen 

om hvordan administrasjonen har fulgt opp og gjennomført kommunestyrets vedtak 

(13/27) i forbindelse med saken. Kontrollutvalget vil følge opp rådmannens 

planlagte tiltak videre.   

 

I september behandlet kontrollutvalget forvaltningsrevisjonsrapporten kompetanse i 

tjenestene. Kommunestyret behandlet rapporten i oktober, sak 14/69. 

Kommunestyret ba rådmannen om å følge opp rapportens anbefalinger som blant 

annet peker på at; kommunen bør implementere en overordnet strategisk 

kompetanseplanlegging, og at kommunen med fordel kan intensivere arbeidet med 

kartlegging av de ansattes kompetanse og arbeidet med å analysere kommunens 

kompetansebehov.  

 

I september bestilte kontrollutvalget et forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende 

hjemmebaserte tjenester i Eidsvoll kommune. I rapporten legges det opp til å 

besvare om det for hjemmebaserte tjenester er etablert et internkontrollsystem som 

sikrer at brukerne får utført de tjenester de har fått vedtak om, og i hvilken grad 

virksomheten dokumenterer endringer i brukernes pleiebehov og oppfølging av den 

enkelte bruker. Rapporten vil bli ferdigstilt og behandles av kontrollutvalget i mars 

2015.      

 

I september behandlet kontrollutvalget revidert plan for forvaltningsrevisjon 2014 – 

2016. Saken ble utsatt.   
 

 

3.4 Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll 
I mars behandlet kontrollutvalget rapport fra selskapskontroll foretatt i Romerike 

Krisesenter IKS. Kommunestyret behandlet rapporten i april og her ble det besluttet 

at representantskapets medlem skal følge opp eierstyring inn mot 

representantskapsmøter (eierstyringssløyfen) på grunn av svikt i rutinene fra 

selskapets side. Kommunestyret besluttet også at representantskapet bør følge opp 

at selskapets styre sikrer sluttføring av selskapets internkontrollsystem. 

 

I mai behandlet kontrollutvalget rapport fra selskapskontroll foretatt i Digitale 

Gardermoen (DGI). Kommunestyret behandlet rapporten i oktober og her ble det 

besluttet at rådmannen skal fremme en sak om de endringer i selskapsavtalen som 

representantskapet har vedtatt. 

   

Etter sammenslåingen til nytt felles revisjonsselskap så har kontrollutvalget vedtatt 

en ny plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike. Planen er utarbeidet 
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av Romerike Revisjon og danner grunnlaget for selskapskontroller som skal 

gjennomføres til og med 2016. For Eidsvoll kommune sin del vil det bli gjennomført 

selskapskontroll hos Øvre Romerike Industriservice AS, ØRAS IKS og ØRBR brann 

og redning IKS. Planen ble vedtatt av kommunestyret i desember, sak 14/83.  

 

 

3.5 Tilsyn med revisjonen 
Kontrollutvalget fikk en orientering i november 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 fikk kontrollutvalget i mai en 

orientering fra daglig leder. 

 

Oppdragsansvarlig revisor (både for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon) la 

fram uavhengighetserklæring for Eidsvoll kommune i kontrollutvalgets møte 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 2 314 999. Forslaget skal følge 

formannskapets innstilling til kommunens budsjett ved kommunestyrebehandlingen. 

Kommunens budsjett ble vedtatt i kommunestyret 9.12.14, sak 14/74.  

 

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 17.11.14 og i 

kommunestyret 9.12.14, sak 14/84.  
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 Kontrollutvalget lager årsrapport på bakgrunn av årsplanen. Kontrollutvalgets

årsrapport for 2013 ble behandlet i kontrollutvalget 3.2.14 og i

kommunestyret 11.3.14, sak 14/14.

 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.  

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.  

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.

 Kontrollutvalgets innkallinger og protokoller sendes fortløpende til Eidsvoll

Ullensaker Blad og Romerikes Blad.

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

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS IKS).  

Tidsbruk 
Kontrollutvalgets sekretariat har brukt 329 timer i 2014 i Eidsvoll kontrollutvalg. 

Fordelingen på oppgaver er slik: 

Oppgaver 2014 

Saksbehandling 300 

Møter kontr.utv. 29 

329 

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. 

http://www.rokus.no/
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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.  

Eidsvoll, februar 2015  

Hans Christian Wilberg 

leder av kontrollutvalget 

Øystein Hagen 

Konsulent 
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VEDLEGG 1 

SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET I 2014 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

3.2.14 01/2014 Orientering ved Øvre 

Romerike innkjøpssamarbeid 

om status på dagens 

rammeavtaler i Eidsvoll 

kommune. 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning, og vil følge opp 

eventuelle forbedringsområder for Eidsvoll kommune i forbindelse 

med kontrollutvalgssak 02/2014. 

Følges opp i 

kontrollutvalgsm

øte den 11.3.14. 



3.2.14 02/2014 Revisjonsgjennomgang 

vedrørende kjøp av varer og 

tjenester gjort i Eidsvoll 

kommune i perioden 2011-

2013. 

Kontrollutvalget utsetter saken til neste møte 11.3.14, i påvente av 

en ytterligere kvalitetssjekk og avklaring mellom revisjonen og 

administrasjonen i Eidsvoll kommune. 

Saken settes opp 

i neste møte den 

11.3.14 



3.2.14 03/2014 Oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten 

IKT- sikkerhet og personvern 

(KU-sak 06/2013). 

1. Kontrollutvalget tar rådmannens skriftlige tilbakemelding

vedrørende oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet IKT

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

2. Kontrollutvalget vil følge opp rådmannens planlagte tiltak,

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

2015. 

Følges opp 1. 

kvartal 2015. 


3.2.14 04/2014 Kontrollutvalgets årsrapport 

for 2013. 

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 vedtas, med de

endringer som fremkom i møtet.

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for

2013 til orientering.

Kommunestyret Avventer 

kommunestyrets 

behandling. 



3.2.14 05/2014 Rapportering fra Øvre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget vil innkalle rådmannen i sitt neste møte den 

11.3.14. Kontrollutvalget vil be rådmannen om en generell 

orientering på status i kommunens lønns- og økonomiavdeling. 

Kontrollutvalget ønsker blant annet å se nærmere på Eidsvoll 

kommunes løpende arbeid med lønnskjøring, avstemming av 

regnskapet, innføring av kommunens turnussystem og refusjon av 

sykepenger. 

Rådmannen Sekretær 

innkaller 

rådmannen til 

KU møte 

11.3.14. 



3.2.14 06/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

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

avgrensninger for et forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende 

hjemmebaserte tjenester i Eidsvoll kommune. Revisjonen bes om å 

legge frem et forslag for kontrollutvalget i møtet den 11.3.14. 

Øvre Romerike 

revisjonsdistrikt 

Settes opp til 

behandling i 

møtet 11.3.14. 



17.3.14 08/2014 Orientering ved rådmannen 

vedrørende status i 

kommunens lønns- og 

økonomiavdeling. 

1. Kontrollutvalget vedtok å lukke deler av møtet jf.

Kommunelovens § 31, nr. 3.

2. Kontrollutvalget ser alvorlig på utfordringene og

etterslepet i Eidsvoll kommunes løpende arbeid

vedrørende organisering, implementering av lønns og

personalsystem, utbetaling av lønn, refusjon av

sykepenger/avstemminger, rapportering og ressurser på

økonomi- og lønnsavdelingen.

3. Kontrollutvalget ser en for svak progresjon i det løpende

arbeidet med å ta inn etterslepet.

4. Kontrollutvalget stiller spørsmål ved at det ikke er foretatt

nødvendig sårbarhetsanalyse før innføring av nytt

turnussystem i kommunen, og kontrollutvalget stiller seg

undrende til om Eidsvoll kommune har nødvendige

ressurser for å være pilot av nytt turnussystem.

5. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til

etterretning, og vil følge opp saken videre i forbindelse

med behandling av årsregnskapet 2013.



17.3.14 09/2014 Revisjonsgjennomgang 

vedrørende kjøp av varer og 

tjenester gjort i Eidsvoll 

kommune i perioden 2011-

2013. 

1. Kontrollutvalget ser alvorlig på funnene i revisjonens

gjennomgang vedrørende kjøp av varer og tjenester gjort

i Eidsvoll kommune i perioden 2011-2013.

2. Kontrollutvalget forventer at administrasjonen følger lov

og forskrift om offentlige anskaffelser.

3. Kontrollutvalget vil følge opp innføringen av nytt e-

handel prosjektet i Eidsvoll kommune.

4. Kontrollutvalget tar revisjonens gjennomgang til

etterretning, og innstiller følgende til kommunestyret:

a. Kommunestyret ser alvorlig på at kommunen ikke har

fulgt lov og forskrift om offentlige anskaffelser

vedrørende kjøp av varer og tjenester gjort i Eidsvoll

Kommunestyret Avventer 

kommunestyrets 

behandling. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

kommune i perioden 2011-2013. 

b. Kommunestyret forventer at administrasjonen følger 

lov og forskrift om offentlige anskaffelser, og ber 

rådmannen om å sørge for at Eidsvoll kommune 

følger lov og forskrift vedrørende alle anskaffelser i 

kommunen. 

c. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp 

denne saken. 

17.3.14 10/2014 Eierskapskontroll Romerike 

Krisesenter IKS. 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Kommunestyret tar rapporten til orientering om ber om at:  

 

 Representantskapets medlem følger opp følgende anbefalinger: 

 

 Det har vært krevende for kommunene å forankre egen 

eierstyring inn mot representantskapsmøter 

(eierstyringssløyfen) på grunn av svikt i rutinene fra 

selskapets side. Representantskapet som eierorgan bør 

forsikre seg om at selskapet følger dette opp. 

 Representantskapet bør også følge opp at selskapets styre 

sikrer sluttføring av selskapets internkontrollsystem. 

Rapporten understreker at dette er forutsetningen for en 

effektiv drift innenfor regler og rammer som gjelder for 

selskapet. 

Kommunestyret  Avventer 

kommunestyrets 

behandling. 

  

17.3.14 11/2014 Forslag til avgrensninger for 

forvaltningsrevisjonsprosjekt 

på hjemmebaserte tjenester i 

Eidsvoll kommune.   

1. Kontrollutvalget ber revisjonen, med bakgrunn i de 

innspill som fremkom i møtet vedrørende dokumentasjon 

av endringer i brukernes pleiebehov og oppfølging 

underveis, legge frem et forslag til prosjektplan i 

kontrollutvalgets møte den 26. mai.  

2. Prosjektplanen blir skrevet for Eidsvoll kommune, og 

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

kontrollutvalgene på Øvre Romerike til å prioritere dette 

som et fellesprosjekt. 

 

ØRRD   
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

17.3.14 12/2014 Rapportering fra Øvre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

1. Saken tas til orientering.

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

levering av årsregnskapet 2013 fra Eidsvoll kommune til Øvre

Romerike revisjonsdistrikt. Kontrollutvalget berammer et nytt

møte til mandag 26. mai kl. 08:00.



17.3.14 13/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


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

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

korrupsjon i offentlig sektor. Kontrollutvalget ber rådmannen om å 

komme tilbake til kontrollutvalget i mai møtet med en vurdering 

på videre oppfølging i denne saken. 

Eidsvoll 

kommune 


25.8.14 15/2014 Regnskapet og årsberetning 

2013 for Eidsvoll kommune. 

Kontrollutvalgets uttalelse til Eidsvoll kommunes årsregnskap og 

årsberetning 2013 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi 

til formannskapet. 

Kommunestyret 


25.8.14 16/2014 Revisjonsbrev 2-2013. 1. Kontrollutvalget ser alvorlig på at det ikke er foretatt

løpende avstemminger på lønnsrelaterte poster i

regnskapet i løpet av 2013 og nødvendige

internkontrollrutiner ikke har vært på plass.

2. Kontrollutvalget ser alvorlig på at det kan synes som om

rutiner for avstemming ikke er etablert, eller der rutiner

finnes, ikke tatt i bruk.

3. Kontrollutvalget vil følge opp de påpekninger som er

gjort i Revisjonsbrev nr. 2/2013, og forutsetter at disse

forholdene er brakt i orden ved avleggelse av regnskapet

for 2014.

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med 

følgende innstilling: 

1. Kommunestyret ser alvorlig på at det ikke er foretatt 

løpende avstemminger på lønnsrelaterte poster i 

regnskapet i løpet av 2013 og ber rådmannen om å sørge 

for at nødvendige internkontrollrutiner snarest kommer på 

Kommunestyret 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

plass.  

2. Kommunestyret ber rådmannen tilsikre at rutiner for 

avstemming blir etablert, og at de rutiner som finnes blir 

tatt i bruk.  

 

25.8.14 17/2014 Orientering om Romerike 

Revisjon IKS.   

Saken tas til orientering.    
  

25.8.14 18/2014 Uavhengighetserklæring 

oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor. 

Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering tas til orientering.    
  

25.8.14 19/2014 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS. 

Saken tas til orientering.    
  

25.8.14 20/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    
  

25.8.14 21/2014 Eventuelt.       
  

25.8.14 22/2014 Virksomhetsbesøk til 

Stabsavdeling for Økonomi, 

personal og støtte 

(lønnsavdelingen). 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.    
  

        
8.9.14 23/2014 Rådmannen orienterer. Saken tas til orientering.    

  
8.9.14 24/2014 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - 

Kompetanse i tjenestene. 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

 Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens 

anbefalinger. 

Kommunestyret  Avventer 

kommunestyrets 

behandling. 

  

8.9.14 25/2014 Eierskapskontroll – Digitale 

Gardermoen IKS (DGI). 

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

 Kommunestyret ber rådmann fremme en sak om de 

endringer i selskapsavtalen som representantskapet har 

vedtatt.   

Kommunestyret  Avventer 

kommunestyrets 

behandling. 

  

8.9.14 26/2014 Prosjektplan – Internkontroll i 

hjemmebaserte tjenester. 

Revisjonen bes å gjennomføre prosjektet. Prosjektplanen legges til 

grunn for prosjektet internkontroll i hjemmebaserte tjenester. Ved 

eventuelle større endringer i prosjektplanen orienterer revisjonen 

kontrollutvalget om dette. 

Romerike 

Revisjon IKS 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

8.9.14 27/2014 Revidering av plan for 

forvaltningsrevisjon. 

1. Kontrollutvalget bestiller prosjektet - Internkontroll i

hjemmebaserte tjenester som første prioriterte prosjekt

for perioden 2014 – 2016.

2. Videre prioriteringer av forvaltningsrevisjonsprosjekter

for perioden 2014 – 2016 ferdigstilles i november 2014.

Romerike 

Revisjon IKS 


8.9.14 28/2014 Uavhengighetserklæring 

oppdragsansvarlig 

regnskapsrevisor. 

Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering for regnskapsrevisjon 

tas til orientering. 


8.9.14 29/2014 Budsjett for kontroll- og 

tilsynsvirksomheten 2015. 

1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og

tilsynsordningen for Eidsvoll 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 

Kontrollutv

alget 

Godtgjørelser 

kontrollutvalget 81 000 81 000 

Reisegodtgjørelse 1000 1000 

Arbeidsgiveravgift 11 000 11 000 

Kontorutgifter, 

telefon, aviser, 

tidsskrifter, 

faglitteratur 10 000 10 000 

Møteutgifter/bevertn

ing 3000 3000 

Kurs 35 000 35 000 

Sum 141 000 141 000 

Sekretariat

et 

Ramme for 

virksomheten 217 299*) 

206 303 

Revisjonen Ramme for 

virksomheten 

1 956 

700*) 

 1 971 

000 

2 314 999 2 318 303 

*) Ikke behandlet i representantskapet 

Kommunestyret Avventer 

kommunestyrets 

behandling. 





 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Årsrapport 2014             16 

 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

 

2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret 

vedrørende budsjettet for Eidsvoll kommune 2015. 

3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering 

av bevilgede beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes 

kontrollutvalget til orientering. 

 

8.9.14 30/2014 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS. 

Saken tas til orientering.    
  

8.9.14 31/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    
  

8.9.14 32/2014 Eventuelt.       
  

        
17.11.14 33/2014 Virksomhetsbesøk til Vilberg 

helsetun. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.    
  

17.11.14 34/2014 Orientering om overordnet 

revisjonsstrategi og 

revisjonsplan for 

regnskapsrevisjon 2014. 

Kontrollutvalget tar presentasjonen om overordnet 

revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2014 og revisjonsplan for 

Eidsvoll kommune til orientering. 

   
  

17.11.14 35/2014 Plan for selskapskontroll for 

kommunene på Romerike. 

Kontrollutvalget vedtar plan for selskapskontroll for Eidsvoll 

kommune. 

  

Planen oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

 

1. Plan for selskapskontroll for Eidsvoll kommune vedtas. 

2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta 

endringer i planperioden. 

Kommunestyret  Avventer 

kommunestyrets 

behandling. 

  

17.11.14 36/2014 Prioritering av 

forvaltningsrevisjonsprosjekter 

for perioden 2014 – 2016. 

1. Kontrollutvalget utsetter saken til februar møtet i 2015. 

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å jobbe med forslag 

til samarbeidsprosjekter. 

Sekretær  Setter opp en ny 

sak i februar 

2015. 

  

17.11.14 37/2014 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 

kommunestyrets 

behandling. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

17.11.14 38/2014 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. 



17.11.14 39/2014 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS. 

Sakene tas til orientering. 


17.11.14 40/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


17.11.14 41/2014 Eventuelt. Kontrollutvalget ønsker ikke å ta saken opp til ny behandling. 




KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

6/2015 Prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter for 

perioden 2014 – 2016. 

9.2.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

 Pågående og prioriterte forvaltningsrevisjonsprosjekter blant kommunene på Romerike

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet revidering av plan for forvaltningsrevisjon i møte 8.9.14, sak 27/2014, og 

følgende vedtak ble fattet: 

1. Kontrollutvalget bestiller prosjektet - Internkontroll i hjemmebaserte tjenester som første

prioriterte prosjekt for perioden 2014 – 2016.

2. Videre prioriteringer av forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2014 – 2016

ferdigstilles i november 2014.

Kontrollutvalget behandlet prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2014 – 2016 i 

møte 17.1.14, sak 36/2014, og følgende vedtak ble fattet: 

1. Kontrollutvalget utsetter saken til februar møtet i 2015.

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å jobbe med forslag til samarbeidsprosjekter.

Felles forvaltningsrevisjonsprosjekter eller bestemte samarbeidprosjekter for øvre kommunene synes 

mindre aktuelt nå da de øvrige kommunene allerede har bestilt individuelle prosjekter. 

Kontrollutvalget har sagt at det er viktig å kunne sammenligne forvaltningsrevisjonsrapportene med 

andre kommuner på Romerike. Ved å bestille prosjekter innenfor samme områder som andre 

kommuner har gjort så kan rapportene sammenlignes med andre sammenlignbare kommuner. Det vil 

også være ressursbesparende å ha prosjekter innenfor samme område som andre kommuner.  

I eksisterende plan er følgende områder oppgitt som aktuelle for forvaltningsrevisjon: 

 Samhandlingsreformen

 Vedlikehold kommunale bygg

 Tilskudd barnehager

 Folkehelse

 NAV

 Skole

I tillegg har kontrollutvalget fått oversendt en liste fra sekretariatet med påbegynte og planlagte 

forvaltningsrevisjonsprosjekter blant kommunene på Romerike (se vedlegg). Det anbefales at 

kontrollutvalget velger prosjekter fra denne listen hvis det ønsker at rapportene sammenlignes med 

andre sammenlignbare kommuner.  
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Det legges opp til å drøfte en prioritering av prosjekter ut planperioden 2014 – 2016 i denne saken. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vedtar følgende prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2014 - 

2016: 

1. 

2. 

3. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Pågående og prioriterte forvaltningsrevisjonsprosjekter for alle 

kommunene på Romerike: 

 Kriterier for tildeling av sykehjemsplass

 Samhandlingsreformen og institusjonstjenesten

 Spesialpedagogisk hjelp barnehage/spesialundervisning grunnskole

 Enkeltvedtak/oppfølging av planer/beredskap

 Tjenesten for funksjonshemmede og hjemmetjenesten

 Sykefravær

 Kommunens styrings- og kontrollsystem

 Revisjon av IKT

 Rus og psykiatri

 Vedlikehold kommunale bygg

 Samhandlingsreformen

 Internkontroll

 Kommunens arbeid inn mot forebygging og helsefremmende arbeid mot yngre

 Offentlige anskaffelser

 Tilskudd barnehager

 Pleie og omsorg i lys av samhandlingsreformen

 Psykisk helse og rus

 IKT, infrastruktur og kvalitet

 Driftskostnadene innen eiendomsdrift

 Sykehjem (tildeling og kapasitet)

 Internkontroll i hjemmetjenester

 Vedlikehold av kommunale bygg

 Bosetting og introduksjonsordning for flyktninger.

 Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og vedlikehold

 Kommunens styrings- og kontrollsystem

Vedlegg til sak 6/2015



KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

7/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 9.2.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

8/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 9.2.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2015 for kontrollutvalget i Eidsvoll (ikke vedlagt da dette er første møte i 2015).

2. Kvartalsrapport for 3. og 4. kvartal fra Romerike revisjon IKS.

3. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2015 (ikke vedlagt da dette er første møte i 2015).

4. Tiltaksplan 2015, sist redigert 2.2.15.

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 

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

orientering om er:  

 Deloitte har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet levert en evaluering

av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat i kommunene. Siktemålet med evalueringen

er å styrke kunnskapsgrunnlaget om sentrale deler av den kommunale egenkontrollen.

Rapporten tegner et bilde av at kontrollutvalgene i stor grad fyller sin funksjon i kommunene

på en god måte. Kort fortalt har kontrollutvalgene vesentlig betydning for kommunenes

egenkontroll, sekretariatene bistår utvalgene på en god måte og forvaltningsrevisjon og

selskapskontroll har en vesentlig innvirkning på læring og forbedring i kommunene.

(Rapporten er tilgjengelig på kommunal- og moderniseringsdepartementet sin hjemmeside –

gå inn på fanen «dokument» og videre inn på «rapportar og planar»).

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Dette er en kvartalsrapport fra Romerike revisjon IKS, selskapet utfører lovpålagt revisjon for 
kommunene på Romerike. Selskapet skal gjennom dialog og samhandling med folkevalgt og 
administrativt nivå i deltakerkommunene, og gjennom sin kontrollaktivitet bidra til å styrke 
tilliten til kommunalforvaltningen på Romerike.  

Drift 
Selskapet har i løpet av sommer/høst 2014 

etablert seg i på Jessheim. Den 16. oktober 

ble det avholdt offisiell åpning av selskapet i 

våre nye lokaler. Samme dag ble det også 

avholdt et eget seminar for 

kontrollutvalgsmedlemmene på Romerike.  

RRI har publisert egen hjemmeside, der det 

fortløpende legges ut nyheter fra revisjonen. 

Det sendes i tillegg ut fire nyhetsbrev per år. 

Besøk oss på www.romerikerevisjon.no 

Samlokalisering og overføring av ansatte har 

gått uten problemer. Sykefraværet har totalt 

sett vært på 2,5 %. RRI har inngått avtale 

med NAV om Inkluderende Arbeidsliv (IA-

virksomhet). 

Det har vært to vakante stillinger innen 

forvaltningsrevisjon. For å levere ihht. 

bestilling har vi benyttet oss av innleid 

bistand på to prosjekter. Stillingene er besatt 

fra 2015. Det er foretatt en konstituering i 

stillingen som leder for regnskapsenheten. 

Arbeidet med å rekruttere en permanent 

leder for enheten videreføres.   

I høst er det gjennomført seminar for de 

ansatte, hvor tema var selskapsstrategi og 

revisjonsdialog. Styret tar sikte på å ha 

utearbeidet strategi for selskapet i første 

tertial 2015.  

Revisjon 
Oppstartsperioden er avsluttet og RRI er i 

normal driftsfase.  

Hovedoppgaver i perioden: 

• Regnskapsrevisjon utføres nå for

første gang ved hjelp av

revisjonsverktøyet Descartes for alle

kommunene.

• Planlegging og gjennomføring av

regnskapsrevisjon, herunder tettere

dialogen med kontrollutvalget om

revisjonen for 2014.

• Forvaltningsrevisjonsprosjekter er

levert innenfor eiendomsforvaltning,

oppfølging av politiske vedtak. I

tillegg er det levert

revisjonsundersøkelser og notater

innenfor bl.a. teknisk sektor og

økonomifeltet.

• I tillegg er åtte forvaltnings- 

revisjonsprosjekter under arbeid

innenfor PLO og rus og psykiatri.

Selskapet leverer varslingstjenester til flere 

av kommunene. Det jobbes med å revidere 

avtaler som er inngått med de tidligere 

selskapene, og å få på plass nødvendige 

konsesjoner. 

Økonomi
Foreløpig prognoser viser et mindre 

overskudd.  

Kvartalsrapport for 3. og 4. kvartal 2014 

Vedlegg 2 til sak 8/2015



TILTAKSPLAN 

2015 

KONTROLLUTVALGET I 

EIDSVOLL KOMMUNE 

Oppdatert 2.2.15 

Vedlegg 4 til sak 8/2015
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Faste saker hvert møte 
 Orientering/rapportering fra revisjonen om revisjonsarbeidet og aktuelle saker.

 Oversikt over saker behandlet/til oppfølging i kontrollutvalget.

 Referatsaker.

 Eventuelt.

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen 
9.2.15  Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet.

 Orientering vedr. A-ordningen.

 Oppfølging av status i lønnsavdelingen.

 Tilskudd til private barnehager.

23.3.15  Tips/varslinger 2014.

 Virksomhetsbesøk til Råholt ungdomsskole

4.5.15  

22.6.15  Virksomhetsbesøk til Langset barneskole

7.9.15  Virksomhetsbesøk til Bårlidalen renseanlegg.

 

16.11.15  Opplæring av nytt kontrollutvalg.

14.12.15  

Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 
9.2.15  

23.3.15  

4.5.15  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2014.

22.6.15  

7.9.15  

16.11.15  

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

Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon 
9.2.15  

23.3.15  Oppfølging av revisjonsgjennomgang vedrørende kjøp av varer og tjenester gjort i

Eidsvoll kommune i perioden 2011-2013.

 Behandle forvaltningsrevisjonsprosjektet - hjemmebaserte tjenester i Eidsvoll

kommune.

4.5.15  

22.6.15  Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Sykefravær og tjenestekvalitet.

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten IKT – sikkerhet og personvern.

7.9.15  Bestille neste forvaltningsrevisjonsprosjekt.

16.11.15  

14.12.15  Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - Kompetanse i tjenestene.

 Overordnet analyse.
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Møte Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
9.2.15  

23.3.15  Behandle selskapskontroll Romerike Industriservice AS.

4.5.15  

22.6.15  

7.9.15  

16.11.15  Behandle selskapskontroll ØRAS IKS.

14.12.15  Overordnet analyse.

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
9.2.15  

23.3.15  

4.5.15  Kontrollutvalget og Romerike Revisjon IKS utarbeider en skriftlig avtale om

finansiell- og forvaltningsrevisjon for 2015.

22.6.15  

7.9.15  

16.11.15  

14.12.15  Oppdragsansvarlig revisorer avgir skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet.

Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
9.2.15  

23.3.15  

4.5.15  

22.6.15  

7.9.15  Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2016 legges fram for

kontrollutvalget.

16.11.15  

14.12.15  

Møte Oppgaver knyttet til kontrollutvalgets rapportering 
9.2.15  Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 behandles og oversendes deretter

kommunestyret til orientering.

23.3.15  

4.5.15  

22.6.15  

7.9.15  

16.11.15  

14.12.15  Kontrollutvalgets årsplan for 2016 vedtas, og sendes kommunestyret til orientering.
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Saksopplysninger 
Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

Mandag 23.3.2015, kl. 18.00. 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 




