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Møtebok 
 

Sted: Vektergården, møterom 2 etg. 

Tid: Tirsdag 17.3.2015, kl. 18.00 – 22:15. 

Tilstede 
medlemmer 

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

Tilstede 
varamedlemmer 

 

Forfall  

Andre Fra Sørum kommunalteknikk KF 
Daglig leder Morgan Lervaag og nestleder Ståle Grindaker i sak 8/2015. 
Fra Sørum kommunale eiendomsselskap KF 
Styreleder Jane Bråthen i sak 9/2015. 
Fra Romerike Revisjon 
Spesialrevisor Roger Gulbrandsen og prosjektleder forvaltningsrevisjon 
Øyvind Nordbrønd Grøndahl.      
Fra Romerike kontrollutvalgssekretariat 
Konsulent Øystein Hagen. 

Behandlede saker Sak nr. 8/2015 - 16/2015. 

 8/2015 Orientering ved daglig leder i Sørum kommunalteknikk KF. 

 9/2015 Orientering ved styreleder i Sørum kommunale 
eiendomsselskap KF. 

 10/2015 Korrigering av tidligere notat – Sørum kommunale 
eiendomsselskap KF leie av lokaler. 

 11/2015 Varslingssaker 2014. 

 12/2015 Skriftlig oversikt fra rådmannen over kommunens 
kunstsamling. 

 13/2015 Dokumentgjennomgang ved revisjonen vedrørende 
leieavtale Fossjordet. 

 14/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 

 15/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 

 16/2015 Eventuelt. 
 
 
 

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.  
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UNDERSKRIFTER: 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i 
samsvar med det som ble bestemt på møtet. 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

UTSKRIFTER 

Hovedutskrift er sendt til: Kontrollutvalget, Ordfører, Rådmann og Romerike Revisjon IKS. 
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Sak nr. Sak Møtedato 

8/2015 Orientering ved daglig leder i Sørum 
kommunalteknikk KF.  

17.3.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

1. Miljø- og utviklingsutvalget sak 0050/11 

2. Kommunestyret sak 61/12 

 

Saksopplysninger 

Kontrollutvalget behandlet i sak 1/2015 en henvendelse vedrørende 

reservevann og høydebasseng på Sørumsand. I den forbindelse fattet 

kontrollutvalget følgende vedtak: 

Kontrollutvalget vil innkalle daglig leder i Sørum kommunalteknikk KF. 

Kontrollutvalget vil be om en orientering for kostnadsoverskridelsene i 

forbindelse med høydebassenget for Sørumsand, samt at det orienteres om 

kommunens avtale med NRV vedrørende vannforsyning. 

Kontrollutvalget har innkalt daglig leder i Sørum kommunalteknikk KF, Morgan 

Lervaag. 

Det er vist til miljø- og utviklingsutvalgets sak 0050/11 og kommunestyre sak 

61/12 i denne saken (vedlegg 1 og 2). 

 

Forslag til vedtak 

Saken legges frem uten innstilling. 
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Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalget fikk en orientering fra daglig leder og nestleder i Sørum 

kommunalteknikk KF. I redegjørelsen ble det blant annet sagt noe om 

bakgrunnen for høydebassenget, sluttrapporten (prosjekt 31145) til 

høydebassenget og kommunens avtale med NRV vedrørende vannforsyning.     

Når det gjelder kostnadsoverskridelsene i forbindelse med høydebassenget så 

henvises det til sluttrapporten: «Prosjekt 31145 Høydebasseng Sørumsand». 

Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. 
 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

Kontrollutvalget tar daglig leder i Sørum kommunalteknikk KF sin redegjørelse 
til etterretning. 
 
 
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

9/2015 Orientering ved styreleder i Sørum 
kommunale eiendomsselskap KF.  

17.3.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 

Saksopplysninger 

Kontrollutvalget har invitert styreleder for Sørum Kommunale Eiendomsselskap 

KF til en samtale. 

 

Forslag til vedtak 

Saken legges frem uten innstilling. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalget hadde en samtale med styreleder for Sørum Kommunale 

Eiendomsselskap KF. Utvalget vedtok enstemmig at denne saken skulle 

behandles for lukkede dører med hjemmel i kommunelovens § 31 nr. 3.  
 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

Saken behandles for lukkede dører med hjemmel i kommunelovens § 31 nr. 3. 
 
Kontrollutvalget tar samtalen med styreleder for Sørum Kommunale 
Eiendomsselskap KF foreløpig til orientering. Kontrollutvalget vil følge opp 
saken videre. 
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

10/2015 Korrigering av tidligere notat – Sørum 
kommunale eiendomsselskap KF leie av 
lokaler. 

17.3.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 Korrigering av tidligere notat – Sørum kommunale eiendomsselskap KF 

leie av lokaler. 

 

Saksopplysninger 

I forbindelse med kontrollutvalgets behandling i sak 31/2014 mottok utvalget 

et notat fra revisjonen om eiendomsforetakets leie av lokaler i Bankgården 

(vedlegg 1). Revisjonen er i ettertid blitt gjort kjent med nye opplysninger i 

saken, og kommer derfor med en presisering til dette notatet (vedlegg 2).  

 

I revisjonens opprinnelige notat under punkt 2.3 så ble det rapportert at det 

ikke forelå noen avtale mellom foretaket og utleier om ombygningskostnadene 

til lokalene. Det viser seg at det likevel ble inngått en egen kontrakt mellom 

foretaket og utleier om ombygningskostnadene til lokalene.  

Det er i tillegg gjort noen mindre endringer i underskrevet avtale mellom 

utleier og kommunen sammenlignet med avtalen som lå til grunn under 

kommunestyrets behandling av saken. 

  

Ingen av presiseringene som revisjonen påpeker har hatt noen innvirkning på 

fakta for øvrig, eller de økonomiske realitetene i avtalen som er beskrevet i 

notatet.   
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Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget registrerer at det likevel ble inngått en egen kontrakt mellom 

foretaket og utleier om ombygningskostnadene til lokalene. For øvrig tar 

utvalget korrigering av tidligere notat fra revisjonen til etterretning.  

 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Revisjonen orienterte om korrigering av tidligere notat og presiseringene i 

deres vedlagte notat. Kontrollutvalget drøftet så saken. 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

1. Kontrollutvalget registrerer at det likevel ble inngått en egen kontrakt 
mellom foretaket og utleier om ombygningskostnadene til lokalene. For 
øvrig tar utvalget korrigering av tidligere notat fra revisjonen til 
etterretning.  

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å innhente underlagsgrunnlaget for 
ombygningskostnaden i henhold til tilleggsavtalen.  

 

Sign. Utskrift 
 

 

 

 

 



Sendt til medlemmene på epost  











Sendt ut til medlemmene i epost
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Sak nr. Sak Møtedato 

11/2015 Varslingssaker 2014. 17.3.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 Rådmannens skriftlige redegjørelse om varslingssaker 2014 – Unntatt 

offentlighet jf. Offl § 13, jf. fvl. § 13 

 

Saksopplysninger 

Kontrollutvalget har bedt rådmannen om en skriftlig orientering vedrørende 

varslingssaker 2014.  

 

Kommunen har en intern elektronisk varslingsordning og en kvalitetsprosess 

med varslingsskjema tilknyttet Kvalitetssystemet/avviksordningen med tilgang 

for alle ansatte fra Ansattportalen. Melder/varsler har anledning til å velge 

anonymitet og konfidensiell behandling. Varslene går til rådmannen og HR-

sjefen.  

 

Kommunen opplyser at de ikke har en ekstern varslingsordning. Dette kan 

hemme publikum og leverandørers mulighet til å komme med tips og varsler. 
 

Sørum kommune har mottatt 2 varsler via den elektroniske ordningen, og 

behandlet 1 mislighetsforhold i 2014. Da det her redegjøres for personalsaker 

er rådmannens svar unntatt fra offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. fvl. § 13. 

 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om varslingssaker 2014 til 

orientering. 
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Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalget gjennomgikk rådmannens skriftlige redegjørelse om 

varslingssaker 2014.  

Da det her ble redegjort for personalsaker ble rådmannens svar unntatt fra 

offentlighet jfr. Offentliglovas § 13 første ledd, jfr. Forvaltningslovens § 13 

første ledd. Utvalget vedtok enstemmig at denne delen av saken skulle 

behandles for lukkede dører med hjemmel i kommunelovens § 31 nr. 3. 
 

Kontrollutvalgets vedtak 

Saken behandles for lukkede dører med hjemmel i kommunelovens § 31 nr. 3. 
 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om varslingssaker 2014 til 
orientering. 
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

12/2015 Skriftlig oversikt fra rådmannen over 
kommunens kunstsamling. 

17.3.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

1. Notat fra rådmannen – Rapport om kunst som Sørum kommune eier 

2. Kunstregistrering Sørum kommune mars 2015-rådata – Unntatt 

offentlighet jfr. Offentleglovas § 24 tredje ledd, første punktum  

 

Saksopplysninger 

Som en del av det generelle tilsynsansvaret med forvaltningen har 

kontrollutvalget bedt rådmannen om en skriftlig oversikt over kommunens 

kunstsamling (vedlegg 1).  

 

I forbindelse med et verbalvedtak ble det den 16. oktober 2014 sendt ut en 

epost til alle virksomhetsledere og daglig ledere i Sørum kommune hvor de ble 

bedt om å registrere all kunst i inventarlister (vedlegg 2).  

 

Sørum kommune har registrert 174 kunstverk i sine inventarlister. Det er 20 

virksomheter som har kunst og 11 virksomheter som ikke har kunst i 

kommunen. Type kunstverk er fordelt på maleri, tegning, fotografi, grafikk, 

skulptur, glasskunst og tekstilkunst. 

 

Når det gjelder hvordan kunstverkene er ervervet, er det stor usikkerhet rundt 

dette. Over halvparten av kunstverkene vet ikke kommunen hvordan den har 

fått. 50 av kunstverkene har kommunen fått som gave og de resterende har 

kommunen kjøpt. 
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Rådmannen sier at det vil være behov for videre gjennomgang og vurdering av 

gjenstandene.  

 

 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget mener kommunen har en god oversikt over kunsten de eier, 

men registrerer at det vil være behov for videre gjennomgang og vurdering av 

gjenstandene. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalget gjennomgikk notat fra rådmannen vedrørende kunst som 

Sørum kommune eier. 
 

Kontrollutvalgets vedtak 

Kontrollutvalget mener kommunen har en god oversikt over kunsten de eier, 
men registrerer at det vil være behov for videre gjennomgang og vurdering av 
gjenstandene. 
 
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

13/2015 Dokumentgjennomgang ved revisjonen 
vedrørende leieavtale Fossjordet. 

17.3.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 Revisjonsnotat om dokumentgjennomgang vedrørende leieavtale 

Fossjordet.  

 

Saksopplysninger 

Økonomi- og administrasjonsutvalget besluttet den 19.11.14 å sende en sak 

over til kontrollutvalget til gjennomgang. Saken gjelder leiekontrakt for 

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

 

Kontrollutvalget behandlet henvendelsen i sitt møte den 4.12.14, sak 51/2014, 

og fattet følgende vedtak i saken: 

 

Kontrollutvalget ber revisjonen om å foreta en dokumentgjennomgang for å 

vurdere om det har vært noen kritikkverdige forhold i denne saken. 

Kontrollutvalget ber om at det rapporteres skriftlig tilbake til kontrollutvalget. 

   

Revisjonen er nå ferdig med sin undersøkelse og legger frem deres rapport i 

denne saken. Revisjonens gjennomgang bygger i hovedsak på den skriftlige 

dokumentasjonen som ble vedlagt kommunens henvendelse til 

kontrollutvalget. I tillegg har revisjonen bedt kommunen om å få oversendt all 

tilgjengelig dokumentasjon, samt informasjon per epost. Revisjonen har også 

gått igjennom kommunestyreprotokoller og protokoller fra Økonomi- og 

administrasjonsutvalget. 
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Bakgrunn for saken gjelder en kombinert kjøps- og forpakningsavtale mellom 

selger/forpakter Thorvald Foss og kjøper/utleier Sørum kommune. Foss solgte 

Bergerjordet til kommunen for etablering av omsorgsboliger, og inngikk 

samtidig avtale om leie av kommunens eiendom Fossjordet. I følge avtalen 

skulle arealet utleies for en periode på 50 år.     

Spørsmålet om leieavtalen for Fossjordet ble aktualisert i 2011/2012 i 

forbindelse med kommunens forarbeid for å avklare tomt til nytt sykehjem i 

Blaker. Kommunen ønsket å benytte en del av Fossjordet i forbindelse med 

makeskifte med en annen grunneier for å erverve grunn til oppføring av 

sykehjem. I følge forpakningsavtalen fra 2001 kan imidlertid kommunen ikke 

selge eller makeskifte deler av Fossjordet til andre i leieperioden.  

 

Revisjonens vurdering er som følger: 

Den tilgjengelige dokumentasjonen, og opplysninger revisjonen ellers har 

mottatt, gir ikke grunnlag for å tegne et fullstendig bilde av kommunens 

saksbehandling av forpakningsavtalen av Fossjordet. 

 

Det er i seg selv kritikkverdig at dokumentasjonen er såpass mangelfull. 

Revisjonen vil generelt understreke betydningen av at viktige prosesser er godt 

dokumentert og dermed sporbare i ettertid. Det er videre kritikkverdig at 

avtalen ikke ble politisk behandlet, som forutsatt i avtalen. Hvis dette ikke var 

mulig, pga. tidspress eller fordi det ikke var politiske møter i det aktuelle 

tidsrommet, kunne avtalen blitt lagt frem for politisk behandling i etterkant. 

 

Kritikkverdige forhold ved saksbehandlingen i kommunen gir imidlertid ingen 

grunn til å stille spørsmål ved avtalens gyldighet, slik også advokat konkluderte 

med. Fylkesmannen hadde i sin tid ingen innsigelser mot leieperioden. Avtalen 

er dessuten lojalt fulgt opp av kommunen i de snart 14 årene som har gått siden 

den ble inngått.   
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Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget konstaterer at det er kritikkverdige forhold ved behandlingen 

av saken og mangelfull dokumentasjon. 

 

Utvalget forutsetter at dagens praksis er en annen enn i denne saken. 

 

Saken oversendes til kommunestyret med følgende innstilling: 

 Kommunestyret tar saken til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Revisjonen presenterte og redegjorde for revisjonsnotat om 

dokumentgjennomgangen vedrørende leieavtale Fossjordet.  

Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

Kontrollutvalget konstaterer at det er kritikkverdige forhold ved behandlingen 
av saken og mangelfull dokumentasjon. 
 
Utvalget forutsetter at dagens praksis er en annen enn i denne saken. 
 
Saken oversendes til kommunestyret med følgende innstilling: 

 Kommunestyret tar saken til orientering. 
 
 

Sign. Utskrift 
Sørum kommunestyre 
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Sak nr. Sak Møtedato 

14/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 17.3.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 

Saksopplysninger 

Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 

 

Forslag til vedtak 

Saken tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Revisor redegjorde for revisjonens løpende arbeid. 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

15/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 17.3.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2015 for kontrollutvalget i Sørum, med jnr. 1 til 14 -2015. 
2. Kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Sørum 

kommune. 
3. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2015, sist redigert 10.3.15. 
4. Tiltaksplan 2015, sist redigert 10.3.15. 

 

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 

Hensikten er gjensidig orientering om aktuelle saker. Andre saker som 

kontrollutvalget vil få en orientering om er:  

 Forum for kontrollutvalg 14. april - program 

 Invitasjon til dagsseminar 29. april - Antikorrupsjon i kommuner og 

fylkeskommuner 

 

 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 
 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Sekretær presenterte referat- og orienteringssakene. 
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Kontrollutvalgets vedtak 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 
 
 
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

16/2015 Eventuelt. 17.3.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 

Saksopplysninger 

Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

  

  Torsdag 5.5.2015, kl. 18.00. 

 

 

Forslag til vedtak 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 
  
  Tirsdag 5.5.2015, kl. 14.00. 
 
 
 

Sign. Utskrift 
 

 




