
KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE 

 

 

 

Møtebok 
 

Sted: Nannestad Bygdemuseum, møterom. 

Tid: Onsdag 25.3.2015, kl. 08:00 – 10:30. 

Tilstede 
medlemmer 

Gunvor Helene Johansen (leder) 
Arnold Ruud (nestleder) 
Frøydis Brekke 
Hege Kristiansen Nettum 
Arild Hagen 

Tilstede 
varamedlemmer 

 

Forfall  

Andre Fra Administrasjonen 
Controller Hauk Folke Nilsen i sak 8/2015. Kommunalsjef for stab og 
støtte Kjetil Kokkim i sak 11/2015. 
Fra Romerike Revisjon 
Oppdragsansvarlig revisor Camilla Eide og prosjektleder 
forvaltningsrevisjon Øyvind Nordbrønd Grøndahl.  
Fra Romerike Kontrollutvalgssekretariat 
Konsulent Øystein Hagen. 

Behandlede saker Sak nr. 8/2015 - 12/2015. 

 8/2015 Revisjonen orienterer om revisjonsstandard ISRS 4400, samt 

revisjonens handlinger i forbindelse med prosjektregnskap. 

 9/2015 Revisjonsnotat med mulige vinklinger for 

forvaltningsrevisjonsprosjekter. 

 10/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 

 11/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 

 12/2015 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. 

 
 

  

   

 
 

UTSKRIFTER 

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

8/2015 Revisjonen orienterer om revisjonsstandard 
ISRS 4400, samt revisjonens handlinger i 
forbindelse med prosjektregnskap.  

25.3.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

1. Økonomireglement for Nannestad kommune - hjemmel 3.5 

prosjektregnskap 

2. Revisjonsstandard ISRS 4400 – avtalte handlinger 

 

Saksopplysninger 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i møte den 18.2.15, sak 3/2015: 

Kontrollutvalget ber revisjonen om en redegjørelse i sitt neste møte for 
revisjonsstandard ISRS 4400, samt en redegjørelse på revisjonens handlinger i 
forbindelse med prosjektregnskap.  

 

Bakgrunn for saken er at kommunestyret har vedtatt at avsluttet 

prosjektregnskap med kostnadsramme over 3 mill. kroner sendes revisjonen 

for gjennomgang og påfølgende behandling i kontrollutvalget senest ett år 

etter ferdigbehandling av anlegget (vedlegg 2). Dette er en ordning kun 3 av 

kommunene på Romerike har. Kontrollutvalget ønsker nå å se på denne 

ordningen. 

 

ISRS 4400 er en revisjonsstandard som revisjonen utfører deres oppdrag i 

samsvar med når det gjelder prosjektregnskap. I innledningen til 

Revisjonsstandard ISRS 4400 kan vi lese at:  

1. Hensikten med denne standarden for beslektede tjenester (ISRS-en) er å 
fastsette normer og gi veiledning for revisors oppgaver når han har 
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påtatt seg å utføre avtalte kontrollhandlinger, og om form og innhold i 
revisors rapport.  

2. Standarden dekker kontroll av økonomisk informasjon. Den kan 
imidlertid også gi nyttig veiledning om kontroll av ikke-økonomisk 
informasjon, forutsatt at revisor har tilstrekkelig kjennskap til det 
aktuelle saksforholdet og det eksisterer rimelige kriterier å basere 
funnene på. Veiledning i revisjonsstandardene (ISA-ene) kan være til 
hjelp for revisor ved anvendelse av denne ISRS-en.  

3. Avtalte kontrollhandlinger kan innebære at revisor utfører kontroller 

rettet mot enkelte regnskapsposter eller transaksjoner (f.eks. 

kundefordringer, leverandørgjeld, transaksjoner mellom nærstående 

parter, salg av deler av en virksomhet), deler av et regnskap (f.eks. 

balansen) eller et fullstendig regnskap. 
 

I sak 25/2011 vedtok kontrollutvalget at revisjonen knytter 

revisjonshandlingene vedrørende prosjektregnskap/sluttregnskap til følgende 

forhold: 

 Bevilgninger 

 Sum kostnader 

 Finansiering 

 Avviksforklaringer 
 

Revisjonen vil orientere om revisjonsstandard ISRS 4400, samt revisjonens 

handlinger i forbindelse med prosjektregnskap i møtet. Det legges opp til en 

drøfting i utvalget etter revisjonens orientering.   

 

 

Forslag til vedtak 

Saken legges frem uten innstilling. 
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Kontrollutvalgets behandling 

Revisjonen orienterte om revisjonsstandard ISRS 4400, samt revisjonens 

handlinger i forbindelse med prosjektregnskap. Controller, Hauk Folke Nilsen, 

fra administrasjonen deltok i diskusjonen. 

Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å legge frem en sak om revidering av 
revisjonshandlinger i forbindelse med prosjektregnskap/sluttregnskap, jf. 
Nannestad kommunes økonomireglement punkt 3.5. 
 
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

9/2015 Revisjonsnotat med mulige vinklinger for 
forvaltningsrevisjonsprosjekter. 

25.3.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 Revisjonsnotat med mulige vinklinger for forvaltningsrevisjonsprosjekter. 

 

Saksopplysninger 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i møte den 18.2.15, sak 2/2015: 

 

1. Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide et notat til neste 
kontrollutvalgsmøte om mulig vinkling for et forvaltningsrevisjonsprosjekt 
innenfor områdene barnevern, byggeprosjekter/prosjektregnskap og 
sykehjem.     

2. Kontrollutvalget utsetter saken til neste møte. 

 

Revisjonens har utarbeidet et notat med mulige vinklinger for et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt (vedlagt).  

Revisjonen har behandlet de tre overnevnte områdene hver for seg, og laget et 

forslag med mulige innfallsvinkler/problemstillinger for hver av de tre 

prosjektene.   

 

Det legges opp til en diskusjon i denne saken hvor kontrollutvalget bestiller 

neste forvaltningsrevisjonsprosjekt, samt spesifiserer ønsket problemstilling og 

bestiller en prosjektplan. 
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Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt på …. fra Romerike 

Revisjon IKS. Utvalget ber revisjonen om å legge frem en prosjektplan for 

prosjektet i sitt neste møte den 13.5.2015. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Prosjektleder forvaltningsrevisjon Øyvind Nordbrønd Grøndahl presenterte 

revisjonens notat med mulige vinklinger for forvaltningsrevisjonsprosjekter. 

Kontrollutvalget drøftet de tre forslagene til forvaltningsrevisjonsprosjekter.  
 

Kontrollutvalgets vedtak 

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt på sykehjem fra 
Romerike Revisjon IKS. Utvalget ber revisjonen om å legge frem en 
prosjektplan for prosjektet i sitt møte den 10.6.2015. Revisjonens notat og 
diskusjonen i møtet legges til grunn for prosjektplanen. 
 
 

Sign. Utskrift 
Romerike Revisjon IKS 
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Sak nr. Sak Møtedato 

10/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 25.3.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 

Saksopplysninger 

Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 

 

Forslag til vedtak 

Saken tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Revisor orienterte om revisjonens løpende arbeid. 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

11/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 25.3.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2015 for kontrollutvalget i Nannestad, med jnr. 1 til 6 -2015. 
2. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2015, sist redigert 19.3.15. 
3. Tiltaksplan 2015, sist redigert 19.3.15. 

 

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 

 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

I forbindelse med en pågående mislighetssak i kommunen så fikk 

kontrollutvalget en oppdatering vedrørende saken fra Kommunalsjef for stab 

og støtte, Kjetil Kokkim. Kontrollutvalget vedtok enstemmig at denne delen av 

saken skulle behandles for lukkede dører med hjemmel i kommunelovens § 31 

nr. 3.  

I tillegg fikk kontrollutvalget en statusoppdatering på innføring av GPS og/eller 

kjørebok i kommunens kjøretøyer. 
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Kontrollutvalgets vedtak 

1. Deler av saken behandles for lukkede dører med hjemmel i 
kommunelovens § 31 nr. 3. 

2. Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 
 
 

Sign. Utskrift 
 

 



KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE 

 

 

 

Sak nr. Sak Møtedato 

12/2015 Eventuelt. 25.3.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 

Saksopplysninger 

Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

  

  Onsdag 13.5.2015, kl. 08.00. 

 

 

Forslag til vedtak 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 
 
 
 
 

Sign. Utskrift 
 

 


