
 KONTROLLUTVALGET I HURDAL KOMMUNE 

 

 

Møtebok 
 

Sted: Hurdal Rådhus, møterom i 2 etg. 

Tid: Fredag 22.5.2015, kl. 08:00 – 12:30. 

Tilstede 
medlemmer 

Arne Solsrud (leder) 
Jorunn Larsen Glosli (nestleder) 

Tilstede 
varamedlemmer 

 

Forfall Geir Mosteid 

Andre Fra Administrasjonen 
Rådmann Lillian Nærem i sak 8-10/2015. Økonomisjef Erland Lundby i 
sak 8/2015 og 9/2015. Sektorleder for levekår Christer Best Gulbrandsen 
i sak 10/2015.  
Fra Romerike Revisjon 
Oppdragsansvarlig revisor Marion Hauan og spesialrevisor Anders O. 
Formoe. 
Fra Romerike Kontrollutvalgssekretariat 
Konsulent Øystein Hagen. 

Behandlede saker Sak nr. 7/2015 - 13/2015. 

 7/2015 Bestille neste forvaltningsrevisjonsprosjekt. 

 8/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2014. 

 9/2015 Revisjonsbrev nr. 2 – årsregnskapet 2014. 

 10/2015 Oppfølging av utviklingsarbeidet på Hurdal sykehjem.  

 11/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 

 12/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 

 13/2015 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. 

Arne Solsrud (sign.) 
 

  

 
 

UTSKRIFTER 

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

7/2015 Bestille neste forvaltningsrevisjonsprosjekt. 22.5.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

Saksdokumenter 

 

Saksopplysninger 

Kontrollutvalgsforskriftens § 9 sier at kontrollutvalget skal påse at kommunens 
virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon.  
 
I revidert plan for forvaltningsrevisjon (sak 24/2014) har kontrollutvalget 
vedtatt følgende prioriteringer av forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 
2014 – 2016: 
 

 Kommunens arbeid inn mot forebygging og helsefremmende arbeid mot 
yngre 

 Offentlige anskaffelser 
 Tilskudd barnehager 

 
Kontrollutvalget er gitt fullmakt til å gjøre endringer i planen ved behov, slik at 
også andre områder enn det som er prioritert først i planen kan velges.  
 
Det legges opp til en diskusjon i denne saken hvor kontrollutvalget velger ut 
neste forvaltningsrevisjonsprosjekt og bestiller en prosjektplan på prosjektet. 
 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt på …. fra Romerike 
Revisjon IKS. Basert på diskusjonen i møtet ber kontrollutvalget revisjonen om 
å legge frem en prosjektplan for prosjektet i sitt neste møte den 11.9.2015.  
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Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalget drøftet neste forvaltningsrevisjonsprosjekt. Revisjonen og 

sekretariatet bidro med innspill. 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide et notat med mulige vinklinger på et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt omhandlende; forebyggende helsearbeid, rett 
ytelse til rett tid og institusjon (tildeling/kvalitet). Notatet legges frem i neste 
møte den 11.9.2015. 
 

Sign. Utskrift 
Romerike Revisjon IKS 
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Sak nr. Sak Møtedato 

8/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 
for 2014.  

22.5.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

Saksdokumenter 

1. Hurdal kommunes årsregnskap og årsrapport for 2014 (egen utsendelse – ta 
med i møtet). 

2. Kopi av revisors beretning - negativ revisjonsberetning - for Hurdal 
kommunes regnskap for 2014.  

3. Kopi av revisjonsberetning for Hurdal kommunes årsregnskap for 2014. 
4. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2014.  

 

Saksopplysninger 

Kommunen skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. 
Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og 
anvendelsen av midlene. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret etter 
innstilling fra formannskapet, og årsregnskapet skal være avlagt innen 15. 
februar i året etter regnskapsåret. Hurdal kommunes årsregnskap for 2014 er 
avlagt den 11. mars (vedlegg 1). 
 
Årsberetningen avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. Hurdal 
kommunes årsberetning er avlagt den 10. april. I kommunens årsberetning skal 
det blant annet redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges 
iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i 
virksomheten (vedlegg 1). 
  
Revisor skal avgi revisjonsberetning etter at årsregnskapet er avlagt og senest 

15. april. I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om følgende forhold: 

1. om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov, forskrifter og god 

kommunal regnskapsskikk, 
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2. om de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med 

budsjettvedtak, og om beløpene i den revisjonspliktiges årsregnskap 

stemmer med regulert budsjett, 

3. om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet er konsistens med 

årsregnskapet, og om forslag til anvendelse av regnskapsmessig 

overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd, er i samsvar 

med lov og forskrifter,   

4. om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for 

ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 

regnskapsopplysninger.  

 

Revisjonen har avlagt en negativ revisjonsberetning den 15. april 2015 for 

Hurdal kommunes regnskap for 2014 (vedlegg 2). Revisors beretning påpeker at 

administrasjonssjefen ikke har avgitt et årsregnskap og årsberetning for Hurdal 

kommune for regnskapsåret 2014 innen den fristen som følger av forskrift om 

årsregnskap og årsberetning. Revisjonsberetningen vil bli trukket tilbake når 

revisjonen har fått tid til å gjennomføre nødvendige revisjonshandlinger for å 

bekrefte årsregnskapet. 

   

Revisor har avlagt endelig beretning den 12. mai 2015 (denne erstatter tidligere 
avgitt beretning, datert 15. april). Revisjonsberetningen er avgitt uten 
presiseringer og forbehold (vedlegg 3). Kontrollutvalget har mottatt et 
nummerert brev nr. 2 i forbindelse med årsregnskapet 2014 (sak 9/2015), men 
anmerkningene er av en slik karakter at det ikke har hatt innvirkning på 
konklusjonen i revisors beretning.  
  
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal 
utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. 
Kontrollutvalget bestemmer selv hvilke forhold som skal tas med i uttalelsen. 
Uttalelsen avgis til kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet 
i hende før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 
Formannskapet i Hurdal kommune avgir sin innstilling om årsregnskapet i møte 
10. juni 2015.  
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Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet skal kontrollutvalget påse at dette 

blir fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets 

mening ikke er fulgt opp på en tilfredsstillende måte. 

 

Rådmannen er innkalt til møtet for å redegjøre for årsregnskapet, og svare på 

kontrollutvalgets spørsmål. Revisjonen vil redegjøre for revisjonsberetningen 

og gi en presentasjon fra arbeidet med regnskapet.  

 

Behandlingen av denne saken må ses i sammenheng med behandlingen av sak 

9/2015 - revisjonsbrev nr. 2 - årsregnskapet 2014. 

  

Vedlagt følger forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet, vedlegg 4.   

 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets uttalelse til Hurdal kommunes årsregnskap 2014 vedtas, og 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.  

 

Kontrollutvalgets behandling 

Økonomisjef Erland Lundby presenterte kommunens årsregnskap for 2014.  

Revisjonen redegjorde for revisjonsberetningen og revisjonens arbeid med 

regnskapet 2014.  

Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

Kontrollutvalgets uttalelse til Hurdal kommunes årsregnskap 2014 vedtas, og 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
 

Sign. Utskrift 
Hurdal kommunestyre, og kopi til 
formannskapet 
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Sak nr. Sak Møtedato 

9/2015 Revisjonsbrev nr. 2 – årsregnskapet 2014. 22.5.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

Saksdokumenter 

1. Revisjonsbrev nr. 2 - årsregnskapet 2014.  

 

Saksopplysninger 

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

påpeke skriftlig. Ved revideringen av årsregnskapet har revisjonen avdekket fire 

forhold som tas opp i nummerert brev nr. 2. Anmerkningen er av en slik 

karakter at det ikke har hatt innvirkning på konklusjonen i revisors beretning 

for årsregnskapet 2014. 

 

Kontrollutvalgsforskriftens § 8 fastslår at kontrollutvalget skal påse at slike 

påpekninger blir fulgt opp. 

 

De forhold det nummererte brev (vedlegg 1) tar opp gjelder:  

 Formelle forhold ved avlagt regnskap 

 Budsjett 2014 

 Driftsregnskapet 

 Investeringsregnskapet 

 

Revisjonen vil redegjøre for det nummererte brevet i møtet (vedlegg 1).   

 

Behandlingen av denne saken må ses i sammenheng med behandlingen av sak 

8/2015 – kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014. 
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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering. 

2. Kontrollutvalget vil be om rådmannens kommentarer til revisjonsbrev nr. 2 

– årsregnskapet 2014. 

3. Kontrollutvalget vil følge opp de påpekninger som er gjort i revisjonsbrev nr. 

2 - årsregnskapet 2014, og forutsetter at disse forholdene er brakt i orden 

ved avleggelse av regnskapet for 2015.   

 

Kontrollutvalgets behandling 

Revisjonen redegjorde for revisjonsbrev nr. 2 – årsregnskapet 2014.  

Økonomisjef Erland Lundby ga en muntlig kommentar til det nummererte 

brevet. 

Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering. 
2. Kontrollutvalget vil be om rådmannens skriftlige kommentarer til 

revisjonsbrev nr. 2 – årsregnskapet 2014. 
3. Kontrollutvalget vil følge opp de påpekninger som er gjort i revisjonsbrev 

nr. 2 - årsregnskapet 2014, og forutsetter at disse forholdene er brakt i 
orden ved avleggelse av regnskapet for 2015.   

 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

10/2015 Oppfølging av utviklingsarbeidet på Hurdal 
sykehjem. 

22.5.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

Saksdokumenter 

 

Saksopplysninger 

Kontrollutvalget var på virksomhetsbesøk til Hurdal sykehjem den 30.1.15, sak 
6/2015. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken: 
 
Kontrollutvalget ønsker å følge opp det videre utviklingsarbeidet på 
sykehjemmet, og vil i første omgang be om en status på iverksatte tiltak i 
maimøtet. 
 
Kontrollutvalget har bedt rådmannen om en status på utviklingsarbeidet og 
tiltak som er igangsatt på sykehjemmet.  
 

Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 

2. Kontrollutvalget vil følge opp det videre utviklingsarbeidet på sykehjemmet, 

og vil be om en ny status i septembermøtet. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Sektorleder for levekår, Christer Best Gulbrandsen, redegjorde for status i pleie 
og omsorgssektoren. I tillegg til dagens orientering så har administrasjonen 
fortløpende sendt informasjon til utvalget i forbindelse med status og 
gjennomførte tiltak.  
Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. 
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Kontrollutvalgets vedtak 

1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 
2. Kontrollutvalget vil følge opp det videre utviklingsarbeidet på sykehjemmet, 

og vil be om en ny status i septembermøtet. 
 
 

Sign. 
 

Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

11/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 22.5.15 
 

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 
 

 

 

 

 



 KONTROLLUTVALGET I HURDAL KOMMUNE 

 

 

 

Sak nr. Sak Møtedato 

12/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 22.5.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2015 for kontrollutvalget i Hurdal, med jnr. 1 til 12 -2015. 
2. Det første Forum for kontrollutvalg ble arrangert 14. februar, med tema 

Kontrollutvalgenes arbeid med kontroll og tilsyn og Fylkesmannens tilsyn 
– konflikt eller nyttig? Du kan se presentasjonene fra Forum her: 
http://www.rokus.no/aktuelt  

3. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2015, sist redigert 15.5.15. 
4. Tiltaksplan 2015, sist redigert 15.5.15. 

 

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 
 

http://www.rokus.no/aktuelt
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Sak nr. Sak Møtedato 

13/2015 Eventuelt. 22.5.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 

Saksopplysninger 

Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

  

  Fredag 11.9.2015, kl. 08.00. 

 

 

Forslag til vedtak 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 
 
 
 
 

Sign. Utskrift 
 

 


