
KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE

MØTEBOK 

Sted: Nittedal rådhus, møterom Slåttemyra. 

Tid: Torsdag 7.5.2015, kl. 18:00 – 21:10. 

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

Tilstede 
varamedlemmer 

Forfall 

Andre Fra administrasjonen 
Rådmann Bitten Sveri, økonomisjef Inge Bjur Halvorsen, 
regnskapssjef Natalia Heier og budsjettsjef Reidun Bye i sak 6/2015 
og 7/2015. Daglig leder Laila Jensen i sak 7/2015.   
Fra Romerike Revisjon 
Oppdragsansvarlig revisor Ann-Kristin Mauseth og regnskapsrevisor 
Jens Chr. Utsigt. 
Fra Romerike kontrollutvalgssekretariat 
Konsulent Øystein Hagen 

Behandlede saker 6/2015 – 12/2015 

6/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til Nittedal kommunes 
årsregnskap for 2014. 

7/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til Nittedal - eiendom KF 
sitt årsregnskap for 2014. 

8/2015 Varslingssaker 2014. 

9/2015 Oppfølgingssak - Revisjonsnotat om oppfølging av 
vedtak – viltnemda (KU sak 1/2015). 

10/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 

11/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 

12/2015 Eventuelt. 

Nittedal 7.5.2015 

Arne Sømhovd (sign.) 
Kontrollutvalgets leder 

 Øystein Hagen 

 Konsulent 
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Sak nr. Sak Møtedato 

6/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til Nittedal 
kommunes årsregnskap for 2014. 

7.5.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

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

2. Kopi av revisjonsberetning for Nittedal kommunes årsregnskap for 2014. 
3. 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. Nittedal kommunes årsregnskap for 2014 er 
avlagt den 16. februar (vedlegg 1). 
 
Årsberetningen avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. 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, 

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, 



KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE 

 

 

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.  

  

Revisor har avlagt sin beretning den 15.april 2015. Revisjonsberetningen er 
avgitt uten presiseringer og forbehold (vedlegg 2).   
 
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 Nittedal avgir sin innstilling om årsregnskapet i møte 8. juni 
2015. 
 

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.  

  

Vedlagt følger forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet, vedlegg 3.   

 

Forslag til vedtak 

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

Økonomisjef Inge Bjur Halvorsen og regnskapssjef Natalia Heier presenterte 

kommunens årsregnskap og årsberetning 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 Nittedal kommunes årsregnskap 2014 vedtas, og 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
 

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

7/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til Nittedal - 
eiendom KF sitt årsregnskap for 2014. 

7.5.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

1. Nittedal – eiendom KF årsregnskap og årsberetning for 2014 (egen 
utsendelse – ta med i møtet). 

2. Kopi av revisjonsberetning for Nittedal – eiendom KF årsregnskap for 2014. 
3. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2014.  
 

Saksopplysninger 

Foretaket 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. Nittedal – eiendom KF årsregnskap for 2014 
er avlagt den 12. februar (vedlegg 1). 
 
Årsberetningen avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. I 
foretakets 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, 

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, 
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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. 

  

Revisor har avlagt sin beretning den 15.april 2015. Revisjonsberetningen er 
avgitt uten presiseringer og forbehold (vedlegg 2).   
 
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 Nittedal avgir sin innstilling om årsregnskapet i møte 8. juni 
2015. 
 

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. 

 

Daglig leder 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.  

  

Vedlagt følger forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet, vedlegg 3.   

 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets uttalelse til Nittedal – eiendom KF årsregnskap 2014 vedtas, 
og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet og styret i Nittedal 
– eiendom KF.   

 



KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE 

 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Daglig leder Laila Jensen og regnskapssjef Natalia Heier presenterte foretakets 

årsregnskap og årsberetning 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 Nittedal – eiendom KF årsregnskap 2014 vedtas, 
og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet og styret i Nittedal 
– eiendom KF. 
 
 

Sign. Utskrift 
Nittedal kommunestyre, og kopi til 
formannskapet og styret i Nittedal – 
eiendom KF.  
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Sak nr. Sak Møtedato 

8/2015 Varslingssaker 2014. 7.5.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

1. Rådmannens notat om varslingssaker 2014 

2. Rapport – ekstern varsling 2014 fra Romerike Revisjon IKS 

 

Saksopplysninger 

Kontrollutvalget har bedt rådmannen om et notat med oversikt over 

varslingssaker for 2014. Nittedal kommune har mottatt tre 

tips/bekymringsmeldinger og en varslingssak i 2014. Henvendelsene/varslingen 

er fulgt opp fra kommunens side (vedlegg 1).  

 

Kontrollutvalget har også mottatt en rapport fra kommunens eksterne 

varslingspunkt (Romerike Revisjon IKS) om varslingssaker 2014. Det er mottatt 

ett anonymt varsel til det eksterne varslingspunktet. Saken er løst i samarbeid 

med kommunens administrasjon (vedlegg 2).  

 

 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalget drøftet varslingssaker 2014.    
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Kontrollutvalgets vedtak 

Kontrollutvalget tar saken til etterretning. 
 
 
 
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

9/2015 Oppfølgingssak - Revisjonsnotat om 
oppfølging av vedtak – viltnemda. 

7.5.15 

1/2015 Revisjonsnotat om oppfølging av vedtak – viltnemda. 26.2.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

1. Notat fra rådmannen

2. Rutiner Nittedal kommune – Regionkontor landbruk (RKL)

3. Avtale mellom Nittedal kommune og Regionkontor landbruk (RKL) om

viltforvaltningsoppgaver

4. Oversikt viltforvaltning – regnskap

Saksopplysninger 

I forbindelse med behandling av kontrollutvalgssak 1/2015 - Revisjonsnotat om 

oppfølging av vedtak- viltnemda så fattet kontrollutvalget blant annet følgende 

vedtak: 

Kontrollutvalget ber om å få se alle avtaler og budsjett som foreligger mellom 

kommunen og Regionskontoret landbruk vedrørende sekretærfunksjonen. 

Nittedal kommunes beskrivelse av rutiner og avtale med Regionkontor 

landbruk (RKL), og regnskap/budsjett vedrørende viltforvaltningen legges frem 

for kontrollutvalget i denne saken. 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Kontrollutvalgets behandling 

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

ledd og fratrådte under behandlingen.  

Kontrollutvalgsleder orienterte om status vedrørende viltnemda i Nittedal. 

Leder for viltnemda i Nittedal har sendt en henvendelse til kontrollutvalget som 

ble utdelt av utvalgsleder i møtet (se vedlegg).  

Kontrollutvalgets vedtak
Kontrollutvalget ber kontrollutvalgssekretariatet, ved daglig leder Mona 
Moengen, og Romerike Revisjon IKS gjennomføre en gjennomgang av de 
fattede vedtak i kommunestyret i inneværende kommunestyreperiode 
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.

Sign. Utskrift 
ROKUS og Romerike Revisjon IKS 



Vedlegg til sak 9/2015 
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Sak nr. Sak Møtedato 

10/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 7.5.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 

Forslag til vedtak 

Saken tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak
Saken tas til orientering. 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

11/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 7.5.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2015 for kontrollutvalget i Nittedal, med jnr. 1 til 10 -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 30.4.15. 
4. Tiltaksplan 2015, sist redigert 30.4.15. 

 

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 
 

Kontrollutvalgets vedtak 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 
 
 
 

Sign. Utskrift 
 

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

12/2015 Eventuelt. 7.5.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 

Saksopplysninger 

Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

  

  Torsdag 18.6.2015, kl. 18.00. 

 

 

Forslag til vedtak 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 
  
  Torsdag 18.6.2015, kl. 17.00. 
 

Sign. Utskrift 
 

 


