
KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE 

 

 

Møtebok 
 

Sted: Nittedal Rådhus, møterom Slåttemyra. 

Tid: Torsdag 10.9.2015, kl. 17:00 – 19:15. 

Tilstede medlemmer Arne Sømhovd (leder) 
Arvid Ruus (nestleder) 
Erland Vestli 
Arne Olsen 

Tilstede 
varamedlemmer 

Berit Hvidsten  

Forfall Gunvor A. Olsen  

Andre Ordfører Hilde W. Thorkildsen i sak 18/2015. 
Fra Romerike Revisjon 
Avdelingsleder Oddny Ruud Nordvik og regnskapsrevisor Jens Chr. Utsigt. 
Fra Romerike kontrollutvalgssekretariat 
Konsulent Øystein Hagen 

Behandlede saker Sak nr. 17/2015 – 25/2015. 

 17/2015 Eierskapskontroll – NRV AS og RA-2 AS (Strandveien 1 
AS). 

18/2015 Sak om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR). 

19/2015 Rapport revisjonsåret 2014/2015. 

20/2015 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2016.  

21/2015 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor og forvaltningsrevisor. 

22/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 

23/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 

24/2015 Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget. 

25/2015 Eventuelt. 
 

 

 

Nittedal 10.9.2015 

 

Arne Sømhovd (sign.) 
Kontrollutvalgets leder 
                                                                                                                              Øystein Hagen                                                         

                                                                                                                              Konsulent 
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Sak nr. Sak Møtedato 

17/2015 Eierskapskontroll – NRV AS og RA-2 AS 
(Strandveien 1 AS). 

10.9.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen  

 

Saksdokumenter 

 Eierskapskontroll – NRV AS og RA-2 AS (Strandveien 1 AS)  

 

Saksopplysninger 

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomfører kontroll med forvaltningen av 
eierinteressene i selskaper som er omfattet av slik kontroll. Bakgrunn for 
eierskapskontrollen er revidert plan for selskapskontroll 2014 – 2016. I tillegg 
har kontrollutvalget i Rælingen bedt om en orientering om status/plan for 
avvikling av NRV og RA-2. 
 
Begge selskapene er besluttet avviklet. Virksomheten skiller seg fra andre 
selskaper som har som formål å fylle en samfunnsfunksjon. Denne 
eierskapskontrollen er derfor gjort noe avgrenset i forhold til en ordinær 
eierskapskontroll. Kontrollen tar sikte på å besvare følgende problemstillinger: 
 
1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 
2. Status/plan for avviklingen av NRV/RA-2, ref. kontrollutvalget i Rælingen sin 
bestilling. 
 
Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 
Samtlige eiere har utarbeidet eiermelding. Tilbakemeldingene fra eierne viser 
at de også er kjent med innholdet i de respektive eiermeldinger. Den viser også 
at samtlige eiere etterlever de føringer som er gitt dem i eiermelding og av 
kommunestyre eller formannskap, på selskapets generalforsamling. 
 
Styre- og generalforsamlingsprotokoller de siste to år viser at eierne orienteres 
om sentrale saker relatert til realiseringen av eiendeler og status for 
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avviklingen. Det fremgår også at det ikke er kommet innsigelser fra eierne ved 
behandlingen av disse sakene. 
 
Status/plan for avviklingen av NRV/RA-2, ref. kontrollutvalget i Rælingen sin 
bestilling. 
Fremdriftsplanen for avviklingen legger opp til at NRV AS avvikles i 2017, mens 
RA-2 AS, på grunn av utviklingsprosjektet i Strandveien 1, først planlegges 
avviklet i 2020 – 2024, avhengig av hvor fort salgsprosessen går. Revisjonen 
konstaterer at RA-2 AS, frem til prosjektet i Strandveien 1 er gjennomført, vil 
være et eiendomsutviklingsselskap, og ikke kun selge ut selskapets eiendeler.  
Det vil knytte seg økt risiko ved denne type utviklingsprosjekt samtidig som 
muligheten til å skape verdier også øker. Dette er eierne kjent med gjennom 
løpende rapportering om status, både på orienteringsmøter og 
generalforsamlinger. 
 
Revisjonens samlede vurderinger og anbefalinger 
Det er ikke avdekket forhold som tilsier at eiene ikke fører tilfredsstillende 
kontroll med sine eierinteresser.  
 
Slik revisjonen vurderer det endres formålet i Strandveien 1 AS i 2015. RA-2 AS 
(nå Strandveien 1 AS) har frem til nå vært et oppryddingsselskap. Formålet 
endres fra et selskap som kun skulle realisere eiendeler fra det tidligere 
avløpsselskapet, til et selskap som skal utvikle eiendom med tanke på videre 
salg. 
 
Revisjonen mener at selskapet bør tas stilling til om det bør gjøres opp status 
overfor innbyggerne/abonnementene før selskapet Strandveien 1 AS går videre 
med sine planer om utvikling og realisering av eiendommen. Slik revisjonen 
oppfatter det har oppryddingen knyttet til de tidligere selvkostselskapene ikke 
vært skattepliktig. Virksomheten i Strandveien 1 AS kan bli å anse som 
skattepliktig. En verdivurdering av eiendommen slik den fremstår i dag vil da 
kunne få betydning for beregning av en mulig gevinst ved senere salg av 
eiendommen. 
 
Revisjonen har ingen konkrete anbefalinger som er egnet til å forbedre 
eieroppfølgingen vesentlig. 
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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til 
kommunestyret med følgende innstilling: 

 Kommunestyret tar rapporten til orientering. 
 

 
Kontrollutvalgets behandling 
Avdelingsleder Oddny Ruud Nordvik presenterte rapporten. 

Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. 
 

Kontrollutvalgets vedtak 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til 
kommunestyret med følgende innstilling: 

 Kommunestyret tar rapporten til orientering. 
 

Sign. Utskrift 
Nittedal kommunestyre  
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Sak nr. Sak Møtedato 

18/2015 Sak om Samarbeidsrådet for Nedre 
Romerike (SNR). 

10.9.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

Saksdokumenter 

 

Saksopplysninger 

I kjølvannet av revisjonsrapporten om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 

(SNR) – organisering og virksomhetsstyring (tidligere utsendt medlemmene), 

ble det gjennomført et arbeidsmøte for lederne av kontrollutvalgene i SNR-

kommunene den 25.8.15. Møtet var et initiativ fra kontrollutvalget i Sørum (sak 

26/2015). 

 

Møtets konklusjon var at kontrollutvalgslederne skal legge frem en sak om 

mulig felles undersøkelse med utgangspunkt i rapporten og forhold omtalt i 

pressen. 

 

Undersøkelsen skal ikke ta for seg fremtidig organisering av SNR da dette 

tilligger SNRs styre. De forhold som ønskes belyst er forhold som er 

fremkommet i pressen, herunder: 

 Påstand om bevilgning på 139.000 kr til rådhustak i Latvia 

 Påstanden som daværende daglig leder i 2011 påpekte at man ikke 

kjente til bruken av 2 mill. kroner 

 Påstand om rolleblanding 

En eventuell undersøkelse vil bli bestilt fra Romerike Revisjon IKS, og 

ressursene tas fra kontrollutvalgets timer til forvaltningsrevisjon.  

Det legges opp til en drøfting av initiativet og prosjektets innhold i møtet. 

Saken legges frem uten innstilling.  
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Forslag til vedtak 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Ordfører Hilde W. Thorkildsen ga en orientering i saken. 

Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. 

Kontrollutvalget drøftet saken. 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

1. Kontrollutvalget er positiv til at revisjonen skal gjennomføre en 

undersøkelse om de overnevnte forhold i denne saken. 

2. Kontrollutvalget vil i samarbeid med de øvrige kontrollutvalgene som 

ønsker å delta komme tilbake med en konkretisering og avgrensning av 

problemstillingene.  

3. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å koordinere en bestilling med de 

øvrige kontrollutvalgene i SNR-kommunene som velger å delta. 
 

Sign. Utskrift 
Romerike kontrollutvalgssekretariat 
IKS 
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Sak nr. Sak Møtedato 

19/2015 Rapport revisjonsåret 2014/2015. 10.9.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 Rapport revisjonsåret 2014/2015 (ettersendes medlemmene). 

 

Saksopplysninger 

Romerike Revisjon IKS (RRI) legger frem en rapport for revisjonsåret 

2014/2015. Revisjonsåret strekker seg fra juni til juni, og det er av den grunn 

rapportert til kontrollutvalget for samme tidsintervall.  

 

Rapporten inneholder en oversikt om selskapet og oppgaver og leveranser, 

hvor det bl.a. er redegjort for tidsforbruket for revisjonsoppgaver i Nittedal 

kommune.  

 

Rapporten ettersendes medlemmene og legges ved protokollen. 

Det legges opp til at revisjonen presenterer rapporten i møtet.  

 

 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar rapport for revisjonsåret 2014/2015 til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Avdelingsleder Oddny Ruud Nordvik presenterte rapporten. 

Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. 
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Kontrollutvalgets vedtak 

Kontrollutvalget tar rapport for revisjonsåret 2014/2015 til orientering. 
 
 
 
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

20/2015 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 
2016. 

10.9.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

1. Romerike Revisjon IKS sitt budsjettforslag for 2016.  
2. ROKUS IKS sitt budsjettforslag for 2016. 

 

Saksopplysninger 

Ifølge forskrift om kontrollutvalg § 18 så skal kontrollutvalget utarbeider forslag 
til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets 
forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 
formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Kontrollutvalgets egen virksomhet 
Denne virksomheten blir som tidligere, med godtgjørelser, abonnementer, 
møteutgifter og kurs. Det er ikke foreslått noen endring i forhold til 
kontrollutvalgets virksomhet i 2015. Beregning av godtgjørelse til 
kontrollutvalget er basert på syv møter i året.        
 
Revisjonen  
Representantskapet i selskapet skal vedta en ramme for virksomheten, og 
dette ble vedtatt i representantskapets møte 27.8.15. I vedtaket er Romerike 
Revisjon IKS totale budsjettramme satt til kr 25 086 000. Betalingsmodellen 
bygger på et gradert fast grunnbeløp per kommune og resten etter 
innbyggertall. Begge bygger på folketall i kommunen. For Nittedal kommune er 
det årlige tilskuddet for 2016 satt til kr 1 923 982.       
 
I en overgangsfase på 4 år (2013 – 2016) bidrar deltakerkommunene med et 
ekstra driftstilskudd på til sammen kr 4 mill. Deltakerkommunenes andel av 
tilskuddet følger samme prinsipp som for eier- og ansvarsandeler i  
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selskapsavtalen § 6. For Nittedal kommune er det ekstra driftstilskuddet for 
2016 satt til kr 42 000. 
 
Nittedal kommunes driftstilskudd til Romerike Revisjon IKS for 2016: 
Sum årlig tilskudd = kr 1 923 982  
Ekstra driftstilskudd år 4 (oppstartstilskudd) = kr 42 000  
Samlet tilskudd 2016 = kr 1 965 982 
 
Det vises til selskapsavtalen og eierskapsavtalen for Romerike Revisjon IKS for 
ytterligere detaljer. 
 
Sekretærfunksjonen 
Representantskapet i selskapet skal vedta en ramme for virksomheten, og 
dette ble vedtatt i representantskapets møte 27.8.15. I vedtaket er ROKUS 
totale budsjettramme satt til kr 2 972 000. Betalingen fra kommunene er 
fordelt med 40 % etter folketall og 60 % er fordelt likt og blir justert etter 
medgått tid ved årsslutt. Tidligere var fordelingen 60 % etter folketall og 40 % 
etter medgått tid. For Nittedal kommune sin del vil dette utgjøre kr 221 270.   
 
Det vises til selskapsavtalen for ROKUS for ytterligere detaljer. 
 
Totalt 
Det samlede forslaget er som følger: 

 
Poster 

Budsjett 
2016 

Budsjett 
2015 

Kontrollutvalget Godtgjørelser 
kontrollutvalget 63 400  63 400 

 Uforutsette oppgaver – Disp. 
KU 75 000 75 000 

 Arbeidsgiveravgift   8 900 8 900 

 Abonnementer 3 000 3 000 
  Møteutgifter 2 000 2 000 

 Kurs  35 000            35 000 

 Sum 187 300             187 300 

Sekretariatet Ramme for virksomheten 221 270  211 408 
Revisjonen Ramme for virksomheten 1 965 982 1 956 720 

   2 374 552 2 355 428 
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Forslag til vedtak 

1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Nittedal 
kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til 
ordningen for 2016.   

 
Poster 

Budsjett 
2016 

Budsjett 
2015 

Kontrollutvalget Godtgjørelser 
kontrollutvalget 63 400  63 400 

 Uforutsette oppgaver – Disp. 
KU 75 000 75 000 

 Arbeidsgiveravgift   8 900 8 900 

 Abonnementer 3 000 3 000 
  Møteutgifter 2 000 2 000 

 Kurs  35 000            35 000 

 Sum 187 300             187 300 
Sekretariatet Ramme for virksomheten 221 270  211 408 

Revisjonen Ramme for virksomheten 1 965 982 1 956 720 

   2 374 552 2 355 428 
 
2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende 

budsjettet for Nittedal kommune 2016. 
3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede 

beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget til orientering.  
 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalget gjennomgikk forslag til budsjett for 2016. 

Kontrollutvalget vil sende en forespørsel til daglig leder i Romerike Revisjon IKS 

og ROKUS angående budsjettet for 2016. 

Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. 
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Kontrollutvalgets vedtak 

1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Nittedal 
kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag 
til ordningen for 2016.   

 
Poster 

Budsjett 
2016 

Budsjett 
2015 

Kontrollutvalget Godtgjørelser 
kontrollutvalget 63 400  63 400 

 Uforutsette oppgaver – Disp. 
KU 75 000 75 000 

 Arbeidsgiveravgift   8 900 8 900 

 Abonnementer 3 000 3 000 

  Møteutgifter 2 000 2 000 
 Kurs  35 000            35 000 

 Sum 187 300             187 300 

Sekretariatet Ramme for virksomheten 221 270  211 408 

Revisjonen Ramme for virksomheten 1 965 982 1 956 720 
   2 374 552 2 355 428 

 
2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende 

budsjettet for Nittedal kommune 2016. 
3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede 

beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget til 
orientering.  

Sign. Utskrift 
Nittedal kommune 
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Sak nr. Sak Møtedato 

21/2015 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor og forvaltningsrevisor. 

10.9.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

Saksdokumenter 

1. Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig regnskapsrevisjon, Nittedal 
kommune 

2. Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisjon, Nittedal 
kommune 

3. Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig regnskapsrevisjon, Nittedal 
Eiendom KF  

 
Saksopplysninger 

I følge revisjonsforskriftens § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og 

ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til 

kontrollutvalget. 

 

Revisjonen legger frem uavhengighetserklæring for oppdragsansvarlig revisor 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon i denne saken. 

 

Forslag til vedtak 

Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Revisjonen la frem oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger. 

Kontrollutvalgets vedtak 

Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger tas til orientering. 
  
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

22/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 10.9.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 

Saksopplysninger 

Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 

 

Forslag til vedtak 

Saken tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Revisjonen rapporterte om sin løpende drift. 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

Saken tas til orientering. 
  
 
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

23/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 10.9.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2015 for kontrollutvalget i Nittedal, med jnr. 1 til 19 -2015. 
2. Administrasjonens svar på kontrollutvalgets spørsmål om Gnistregn + 

protokoll fra styremøte i Miljøhuset Gnistregn den 16. februar 2012.  
3. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2015, sist redigert 1.9.15. 
4. Tiltaksplan 2015, sist redigert 1.9.15. 

 

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 

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 

Utvalgsleder presenterte referatsakene. 

I forbindelse med gjennomgangen av referatsak nr. 2 så ba kontrollutvalget 

Romerike Revisjon IKS om å gjennomføre en selskapskontroll 

(eierskapskontroll) på Miljøhuset Gnisten og Gnistregn AS. Selskapskontrollen 

er en tilleggsbestilling til plan for selskapskontroll.  
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Kontrollutvalgets vedtak 

1. Kontrollutvalget bestiller en selskapskontroll (eierskapskontroll) fra 
Romerike Revisjon IKS på Miljøhuset Gnisten og Gnistregn AS. 

2. Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 
 
 

Sign. Utskrift 
Romerike Revisjon IKS 
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Sak nr. Sak Møtedato 

24/2015 Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget. 10.9.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 Spørreskjema – evaluering av arbeidet i kontrollutvalget 

 

Saksopplysninger 

Inneværende politiske perioden er snart slutt. I den forbindelse inviterer 

sekretariatet til en dialog om oppsummering av arbeidet og overlevering av 

erfaringer. 

 

Vedlagt følger også en kort spørreundersøkelse hvor vi ber 

kontrollutvalgsmedlemmene evaluere arbeidet i kontrollutvalget. Evalueringen 

skal brukes av sekretariatet for fremtidig læring og tilpassing av arbeidet i 

utvalget. Det er også i tråd med vedtatte eierstrategi for ØRU-kommunene 

hvor brukerne skal evaluere arbeidet. 

 

Resultatet av undersøkelsen vil bli presentert for eierne og kontrollutvalget i 

anonymisert form. 

 

Vedlagt skjema kan fylles ut i møtet, eller det kan sendes til ROKUS per post 

eller e-post hvis ønskelig. 

 

Forslag til vedtak 

Saken tas til orientering. 
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Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalget ønsker spørreskjemaet tilsendt på e-post. 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

25/2015 Eventuelt. 10.9.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 

Saksopplysninger 

Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

  

  Torsdag 19.11.2015, kl. 18.00. 

 

 

Forslag til vedtak 

 

Kontrollutvalgets behandling 

I forbindelse med tidligere vedtak i sak 13/2015 om viltnemda i Nittedal 

kommune så ble det gitt en presisering og utvidelse til problemstillingen. I 

tillegg ba kontrollutvalget revisjonen om å legge frem en prosjektplan før 

planlagte revisjonsundersøkelse settes i gang.  

 

Kontrollutvalget vil sende en henvendelse til rådmannen i forbindelse med et 

informasjonsskriv til alle ansatte i Nittedal kommune om 

helseveiledningsprosjektet – Helselinja.  
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Kontrollutvalgets vedtak 

1. Kontrollutvalget ber revisjonen om å legge frem en prosjektplan for en 
undersøkelse med sikte på og avklare: 
1) Forholdet mellom viltnemda og sekretariatet for viltnemda, og 

sekretariatets instruks. 
2) Forståelsen av habilitetsreglene sett i lys av viltnemdas ansvar og 

oppgaver 
3) Hvem som kan velges til viltnemda 

2. Kontrollutvalget ber om at prosjektplanen legges frem i neste 
kontrollutvalgsmøte den 19. november 2015.  

Sign. Utskrift 
Romerike Revisjon IKS 

 


