
KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 

 

 

Møtebok 
 

Sted: Aurskog-Høland Rådhus, møterom Krepsen. 

Tid: Onsdag 2.9.2015, kl. 18:00 – 20:15. 

Tilstede 
medlemmer 

Jan Rune Fjeld (nestleder) 
Anne Lise Torvund 

Tilstede 
varamedlemmer 

Rikard Pettersen 
Unni Elisabeth Nadden 
Kristin Waaler 

Forfall John Arne Dalby (leder) 
Roy Tuhus 
Torill Ovlien  

Andre Fra administrasjonen 

HR og administrasjonssjef Erik Tangstrøm i sak 22/2015. 
Fra Romerike Revisjon 
Daglig leder Nina Neset og prosjektleder forvaltningsrevisjon Inger Berit Faller.     
Fra Romerike kontrollutvalgssekretariat 
Konsulent Øystein Hagen. 

Behandlede saker Sak nr. 22/2015 - 29/2015. 

 22/2015 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - Politiattester. 

 23/2015 Rapport revisjonsåret 2014/2015.  

 24/2015 Sak om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR). 

 25/2015 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2016. 

 26/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 

 27/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 

 28/2015 Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget. 

 29/2015 Eventuelt. 

 

 

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.  

 

 

 

UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 

 

Jan Rune Fjeld (sign.) 
  

 
 

  

 
 

  

 
 

UTSKRIFTER 

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

22/2015 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapporten - 
Politiattester. 

2.9.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 Rådmannens skriftlige tilbakemelding på oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten – politiattester. 

 

Saksopplysninger 

Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten - politiattester i sitt 

møte den 16. juni 2014, sak 41/14, og følgende vedtak ble fattet: 

 

1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning. 

2. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp rapporten. 

3. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om status 

for oppfølging av rapporten første halvår 2015. 

 

På bakgrunn av den gjennomførte forvaltningsrevisjonen ga revisjonen 

følgende anbefalinger: 

 Aurskog-Høland kommune bør gjennomgå internkontrollsystemet for 

innhenting av politiattester med tanke på oppfølging og skriftlighet. 

 Aurskog-Høland kommune bør vurdere om det er krav om politiattest i 

forkant av utlysing. 

 Aurskog-Høland kommune bør utarbeide en beredskapsplan for å sikre 

at kommunen håndterer mistanke om overgrep utført av ansatt. 

 

Med bakgrunn i overnevnte har kontrollutvalget bedt rådmannen om en 

orientering på hvordan rapporten er fulgt opp. Hvordan tilsikrer nå kommunen 
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at man oppfyller krav om politiattest, og hvilke tiltak er iverksatt vedrørende 

kriseplaner for håndtering av alvorlige hendelser rettet mot barn m.fl.? 

 

Rådmannens skriftlige svar ligger vedlagt. I rådmannens sted stiller HR og 

administrasjonssjef, Erik Tangstrøm, for å presentere svaret i møtet.  

 

 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 

HR og administrasjonssjef, Erik Tangstrøm, orienterte om administrasjonens 

oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten. 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
 
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

23/2015 Rapport revisjonsåret 2014/2015. 2.9.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 Rapport revisjonsåret 2014/2015. 

 

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 Aurskog-

Høland kommune.  

 

Når det gjelder leveranser så har forbruk av timer på regnskapsrevisjon vært 

benyttet til følgende oppgaver: Bekreftelse av kommunens regnskap, 

attestasjonsoppgaver, spillemiddelregnskap og veiledning.  

 

For leveranser av prosjekter og selskapskontroller er det levert 

forvaltningsrevisjonsprosjekt og oppfølging av tidligere gjennomført 

forvaltningsrevisjonsprosjekt mv. (se rapportens punkt 2.2.2).  

 

For 2015/2016 er anslått ramme til regnskapsrevisjon satt til 800 timer, og for 

forvaltningsrevisjon er anslått ramme satt 400 timer. I tillegg er det lagt inn 200 

timer til selskapskontroll, kunder og spesialoppdrag. Totalt sett så legges det 

opp til et revisjonsomfang på 1400 timer for 2015/2016.  

 

Det legges opp til at revisjonen presenterer rapporten i møtet.  
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Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar rapport for revisjonsåret 2014/2015 til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Daglig leder Nina Neset presenterte rapporten. 

Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. 
 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

Kontrollutvalget tar rapport for revisjonsåret 2014/2015 til orientering. 
 
 
 

Sign. Utskrift 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 

 

 

 

Sak nr. Sak Møtedato 

24/2015 Sak om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 
(SNR). 

2.9.15 

 

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 

Kontrollutvalget drøftet saken.  

 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

1. Kontrollutvalget er positiv til en felles undersøkelse. 

2. Kontrollutvalget ønsker en tilbakemelding på hvem som ønsker å gå videre, 

samt en konkretisering og avgrensning av problemstillingene. 

Sign. Utskrift 
Romerike kontrollutvalgssekretariat 
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Sak nr. Sak Møtedato 

25/2015 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 
2016. 

2.9.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

Romerike Revisjon IKS sitt budsjettforslag for 2016.  
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, arbeidsgiveravgift 
og andre utgifter. Det er ikke foreslått noen endring i forhold til 
kontrollutvalgets virksomhet i 2015. Beregning av godtgjørelse til 
kontrollutvalget er basert på åtte møter i året.        
 
Revisjonen  
Representantskapet i selskapet skal vedta en ramme for virksomheten, og 
dette blir behandlet i representantskapets møte den 27.8.15. Foreløpig 
foreligger kun innstillingen fra styret, jf. vedlegg 1. I forslaget 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 Aurskog-Høland 
kommune er det årlige tilskuddet for 2016 satt til kr 1 378 461.       
 
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 Aurskog-Høland kommune er det ekstra 
driftstilskuddet for 2016 satt til kr 29 500. 
 
Aurskog-Høland kommunes driftstilskudd til Romerike Revisjon IKS for 2016: 
Sum årlig tilskudd = kr 1 378 461  
Ekstra driftstilskudd år 4 (oppstartstilskudd) = kr 29 500  
Samlet tilskudd 2016 = kr 1 407 961 
 
Dersom det skulle bli noen endringer i budsjettene for Romerike Revisjon IKS i 
forbindelse med representantskapsbehandlingen, vil kommunen bli informert 
om dette. 
 
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 blir behandlet i representantskapets møte 27.8.15. Foreløpig foreligger 
kun innstillingen fra styret, jf. vedlegg 1. I forslaget er ROKUS totale 
budsjettramme satt til kr 2 972 000. I budsjettforslaget er betalingen fra 
kommunene 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 Aurskog-Høland kommune sin del vil 
dette utgjøre kr 192 476.  
 
Dersom det skulle bli noen endringer i budsjettene for ROKUS i forbindelse med 
representantskapsbehandlingen, vil kommunen bli informert om dette. 
 
Det vises til selskapsavtalen for ROKUS for ytterligere detaljer. 
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Totalt 
Det samlede forslaget er som følger: 

 
Poster 

Budsjett 
2016 

Budsjett 
2015 

Kontrollutvalget Godtgjørelser 
kontrollutvalget 90 000  90 000 

 Arbeidsgiveravgift  13 000 13 000 
 Andre utgifter 35 000 35 000 

 Sum 138 000             138 000 

Sekretariatet Ramme for virksomheten 192 476*)  183 897 

Revisjonen Ramme for virksomheten 1 407 961*) 1 405 400 
   1 738 437 1 727 297 

 *) Ikke behandlet i representantskapet 
 

Forslag til vedtak 

1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for 
Aurskog-Høland kommune vedtas, med forbehold om 
representantskapsbehandling i Romerike Revisjon IKS og ROKUS IKS, og 
oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for 
2016.   

 
Poster 

Budsjett 
2016 

Budsjett 
2015 

Kontrollutvalget Godtgjørelser 
kontrollutvalget 90 000  90 000 

 Arbeidsgiveravgift  13 000 13 000 

 Andre utgifter 35 000 35 000 

 Sum 138 000             138 000 

Sekretariatet Ramme for virksomheten 192 476*)  183 897 
Revisjonen Ramme for virksomheten 1 407 961*) 1 405 400 

   1 738 437 1 727 297 
*) Ikke behandlet i representantskapet 
 

2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret 
vedrørende budsjettet for Aurskog-Høland kommune 2016. 

3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av 
bevilgede beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget 
til orientering.   
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Kontrollutvalgets behandling 

Representantskapene i Romerike Revisjon IKS og ROKUS IKS har vedtatt 

styrenes innstilling til budsjett for 2016, og dette ble behandlet i 

representantskapenes møter den 27.8.15.  

 

Kontrollutvalgets vedtak 

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

 
Poster 

Budsjett 
2016 

Budsjett 
2015 

Kontrollutvalget Godtgjørelser 
kontrollutvalget 90 000  90 000 

 Arbeidsgiveravgift  13 000 13 000 

 Andre utgifter 35 000 35 000 

 Sum 138 000             138 000 
Sekretariatet Ramme for virksomheten 192 476  183 897 

Revisjonen Ramme for virksomheten 1 407 961 1 405 400 
   1 738 437 1 727 297 

 
2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret 

vedrørende budsjettet for Aurskog-Høland kommune 2016. 
3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av 

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

Sign. Utskrift 
Aurskog-Høland kommune 
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Sak nr. Sak Møtedato 

26/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 2.9.15 
 

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 

27/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 2.9.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2015 for kontrollutvalget i Aurskog-Høland, med jnr. 1 til 24 -
2015. 

2. Særutskrift fra kommunestyret i sak 36/15– Forvaltningsrevisjonsrapport 
– korttidsopphold i institusjon. 

3. Særutskrift fra kommunestyret i sak 35/15– SNR organisering og 
virksomhetsstyring. 

4. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2015, sist redigert 27.8.15. 
5. Tiltaksplan 2015, sist redigert 27.8.15. 

 

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 

Hensikten er gjensidig orientering om aktuelle saker. Andre saker som 

kontrollutvalget vil ta opp til diskusjon 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 

28/2015 Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget. 2.9.15 
 

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. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalget ønsker spørreskjemaet tilsendt på e-post. 
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Kontrollutvalgets vedtak 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

29/2015 Eventuelt. 2.9.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

Saksdokumenter 

 

Saksopplysninger 

Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

  

  Onsdag 21.10.2015, kl. 18.00. 

 

 

Forslag til vedtak 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 
 
 
 
 

Sign. Utskrift 
 

 


