
KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE 

 

MØTEBOK 
 

Sted: Nittedal Rådhus, møterom Slåttemyra. 

Tid: Torsdag 18.6.2015, kl. 17:00 – 18:15. 

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

Tilstede 
varamedlemmer 

Leif-Åge Sørlie  

Forfall Arne Olsen 

Andre Fra Romerike Revisjon 
Regnskapsrevisor Jens Chr. Utsigt. 
Fra Romerike kontrollutvalgssekretariat 
Konsulent Øystein Hagen 

Behandlede saker 13/2015 – 16/2015 

 13/2015 Sak om Viltnemda i Nittedal kommune. 

14/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 

15/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 

16/2015 Eventuelt. 
 

 

 

Nittedal 18.6.2015 

 

Arne Sømhovd (sign.) 
Kontrollutvalgets leder 
                                                                                                                              Øystein Hagen                                                         

                                                                                                                              Konsulent 
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Sak nr. Sak Møtedato 

13/2015 Sak om Viltnemda i Nittedal kommune. 18.6.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

1. Revisjonsnotat – oppfølging av vedtak-viltnemda, datert 26.2.2015 

2. Avtale mellom Nittedal kommune og Regionskontor landbruk (RKL) om 

viltforvaltningsoppgaver, med vedlegg om rutiner Nittedal kommune-RKL 

3. Skriftlig henvendelse fra leder for viltnemda, datert 19.4.2015 

4. Revisjonsnotat – oppfølging av vedtak-viltnemda, datert 18. juni 2015 

5. Protokoller fra viltnemdas møter for inneværende 

kommunestyreperiode (sendt medlemmene tidligere) 

 

Saksopplysninger 

Bakgrunnen for denne saken startet med at kontrollutvalget bestilte en 

gjennomgang fra revisjonen den 27.11.14, sak 33/2014, av rådmannens 

oppfølging av kommunestyrets sak 50/14, punkt nr. 9. 

 

Revisjonsnotatet (vedlegg 1) ble lagt frem for behandling i kontrollutvalget den 

26.2.15, sak 1/2015. Her ba blant annet kontrollutvalget om å få se alle avtaler 

og budsjett som foreligger mellom kommunen og Regionskontoret landbruk 

vedrørende sekretærfunksjonen. Dette ble fremlagt for kontrollutvalget den 

7.5.15, sak 9/2015 (vedlegg 2). I denne saken fikk også kontrollutvalget en 

orientering fra utvalgsleder om status vedrørende viltnemda i Nittedal. I tillegg 

mottok kontrollutvalget en skriftlig henvendelse fra leder for viltnemda i 

Nittedal, datert 19.4.15 (vedlegg 3). Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i 

denne saken: 

Kontrollutvalget ber kontrollutvalgssekretariatet, ved daglig leder Mona 

Moengen, og Romerike Revisjon IKS gjennomføre en gjennomgang av de 

fattede vedtak i kommunestyret i inneværende kommunestyreperiode 
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vedrørende Viltnemda i Nittedal og rådmannens oppfølging av vedtakene. Vi 

ber samtidig om at viltnemdas forhold til sekretæren, og sekretærens instruks 

avklares. Saken fremmes på kontrollutvalgsmøte den 18.6.2015. 

Alle saker som er behandlet i kommunestyret vedrørende viltnemda i Nittedal 

kommune er nå gjennomgått av Romerike Revisjon IKS. Det legges frem et 

notat vedrørende revisjonens gjennomgang i denne saken (vedlegg 4). 

 

Når det gjelder kontrollutvalgets spørsmål om viltnemdas forhold til 

sekretariatet, og sekretariatets instruks, så vises det til Avtale mellom Nittedal 

kommune og Regionskontor landbruk (RKL) om viltforvaltningsoppgaver, med 

vedlegg om rutiner Nittedal kommune-RKL (vedlegg 2). I tillegg vises det til 

skriftlig henvendelsen fra viltnemdas leder (vedlegg 3).    

 

Kontrollutvalget har i tillegg bedt om å få fremlagt alle protokoller fra 

viltnemdas møter for inneværende kommunestyreperiode (vedlegg 5).  

 

I løpet av denne sakens gang har det blitt stilt spørsmål i utvalget hva angår 

habilitetsreglene og etterlevelse av disse.   

 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget ber revisjonen om å utføre en undersøkelse med sikte på å 

avklare:  

1. Viltnemdas forhold til sekretariatet for viltnemda, og sekretariatets 

instruks. 

2. Forståelsen av habilitetsreglene sett i lys av viltnemdas ansvar og 

oppgaver.       

 

Kontrollutvalgets behandling 

Nestleder Arvid Ruus erklærte seg inhabil i saken, jf. forvaltningslovens § 6, 2. 

ledd og fratrådte under behandlingen.  

Kontrollutvalget drøftet saken. 
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Kontrollutvalgets vedtak 

Kontrollutvalget ber revisjonen om å utføre en undersøkelse med sikte på å 
avklare:  

1. Forholdet mellom viltnemda og sekretariatet for viltnemda, og 
sekretariatets instruks. 

2. Forståelsen av habilitetsreglene sett i lys av viltnemdas ansvar og 
oppgaver.       

 

Sign. Utskrift 
Romerike Revisjon IKS 
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Sak nr. Sak Møtedato 

14/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 18.6.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 

Saksopplysninger 

Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 

 

Forslag til vedtak 

Saken tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Revisor orienterte om 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. 18.6.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2015 for kontrollutvalget i Nittedal, med jnr. 1 til 13 -2015. 
2. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2015, sist redigert 12.6.15. 
3. Tiltaksplan 2015, sist redigert 12.6.15. 

 

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 

Sekretær presenterte referatsakene. 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 
 
 
 
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

16/2015 Eventuelt. 18.6.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 

Saksopplysninger 

Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

  

  Torsdag 17.9.2015, kl. 18.00. 

 

 

Forslag til vedtak 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 
  
  Torsdag 3.9.2015, kl. 18.00. 
 

Sign. Utskrift 
 

 


