
KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE
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Torill Ovlien 
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e-post: oyshag@lorenskog.kommune.no) 

Innkalt til sak Rådmannen i sak 10/2015 og 11/2015. 

SAKSLISTE 

Sak nr. Sak Ca. tid for 
behandling 

10/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2014. 18:00 

11/2015 Revisjonsbrev nr. 1 - årsregnskapet 2014. 19:00 

12/2015 Henvendelse til kontrollutvalget – tilsyn Aursmoen skole. 19:30 

13/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 20:00 

14/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 20:10 

15/2015 Eventuelt. 20:30 

John Arne Dalby (sign.) 
Kontrollutvalgets leder 

 Lørenskog 16.4.2015 

 Øystein Hagen 
 Konsulent 
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Sak nr. Sak Møtedato 

10/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 
for 2014. 

23.4.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

1. Aurskog-Høland kommunes årsrapport for 2014 (egen utsendelse – ta med i 
møtet). 

2. Kopi av revisjonsberetning for Aurskog-Høland kommunes årsregnskap for 
2014. 

3. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2014.  
 

Saksopplysninger 

Kommunen skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning 
(årsrapport). 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. Aurskog-Høland kommunes 
årsrapport for 2014 er avlagt den 20. 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 (vedlegg1). 
  
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). Kontrollutvalget har mottatt 
et nummerert brev nr. 1 i forbindelse med årsregnskapet 2014 (sak 11/2015), 
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 Aurskog-Høland avgir sin innstilling om årsregnskapet i møte 
27.april 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 årsrapporten, 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 

revisjonsbrev nr. 1 - årsregnskapet 2014, i sak 11/2015. 

  

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

Kontrollutvalgets uttalelse til Aurskog-Hølands kommunes årsregnskap 2014 
vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.  

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 
Aurskog-Høland kommunestyre 



Vedlegg 2 til sak 10/2015
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Til kommunestyret i Aurskog-Høland kommune 23.4.15 

Uttalelse til Aurskog-Hølands årsregnskap for 2014 

I henhold til forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004 § 7 skal kontrollutvalget etter 

fremleggelse av revisjonsberetning fra revisor, avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas 

av kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan 

tas hensyn til den før dette organet avgir sin innstilling om årsregnskapet.   

Kontrollutvalget har i sitt møte 23. april behandlet Aurskog-Høland kommunes årsregnskap 

for 2014. Følgende dokumenter danner grunnlaget for vår uttalelse:  

 Aurskog-Høland kommunes årsrapport for 2014.

 Revisjonsberetning for Aurskog-Høland kommunes regnskap for 2014.

 Revisjonsbrev nr. 1 Årsregnskapet 2014

I tillegg har rådmannen presentert kommunes årsrapport for 2014, og oppdragsansvarlig 

revisor har presentert revisjonsberetningen og arbeidet med regnskapet for 2014. 

Avleggelsen av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er gjort til rett tid og i 

samsvar med lover og forskrifter.  

Ved revideringen av årsregnskapet har revisjonen avdekket en del forhold som etter deres 

vurdering bør opplyses om og få større oppmerksomhet i 2015 (revisjonsbrev nr. 1 

Årsregnskapet 2014).  

De forhold revisjonsbrevet tar opp gjelder:  

 Budsjett 2014

Driftsbudsjettet er ikke satt opp i balanse da det er budsjettert med et mindre forbruk i

året på kr 23 mill. Dette er ikke i samsvar med budsjettforskriftens bestemmelser.

 Formelle forhold ved avlagt regnskap

Regnskapsoppstillingen i årsrapporten bidrar etter revisjonens vurdering til å viske ut

skillet mellom pliktig årsregnskap og årsberetning jf. kommunelovens § 48 nr. 1 og 5.

 Driftsregnskapet

Kommunens egen beregning etter Kommunelovens § 50 nr. 7a viser at betalte avdrag

er noe lavere enn beregnet minstelånsfradrag for 2014. Det er heller ikke avsatt midler

til dette i årsregnskapet.

 Investeringsregnskapet

Etter revisjonens vurdering burde ubundet investeringsfond vært benyttet i stede for

bruk av lån for å dekke finansieringsbehovet i investeringsregnskapet. Da ville begge

poster ha vært innenfor bevilget budsjett. Disposisjonene i årsregnskapet er ikke i

samsvar med kommunestyrets vedtak.

Vedlegg 3 til sak 10/2015
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 Balanseregnskapet

I forbindelse med sammenslåing av brannvesenet ble eiendeler som brannbiler

overført selskapet til taksert verdi, men ikke ført ut av kommunens balanse. Det burde

etter revisjonens vurdering også ha vært opplyst om dette i note til regnskapet.

Anmerkningene er av en slik karakter at det ikke har hatt innvirkning på konklusjonen i 

revisors beretning for årsregnskapet 2014. Kontrollutvalget vil følge opp de påpekninger som 

er gjort i revisjonsbrevet, og forutsetter at disse forholdene er brakt i orden ved avleggelse av 

regnskapet for 2015. 

Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg § 8, påsett at det ikke foreligger åpne 

revisjonsmerknader ved årsskiftet. 

Kontrollutvalget konstaterer at Aurskog-Høland kommunes driftsregnskap viser et 

regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 11 mill. kroner. Netto driftsresultat var på 

27,4 mill. kroner og utgjør 2,8 % av kommunens brutto driftsinntekter. Dette er på linje med 

Fylkesmannens anbefaling som er minimum 3 %. Over noe tid bør driftsresultatet ligge 

mellom 3 og 5 %.  

I henhold til kommunelovens § 48 nr. 5 skal det i årsberetningen «redegjøres for tiltak som er 

iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk 

standard i virksomheten.» Det er redegjort for dette i beretningen. 

Det vises til årsrapporten for hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen i 2014, samt 

utfyllende rapportering på fokusområder og måloppnåelse innenfor tjenesteområdene. 

Kontrollutvalget har holdt seg løpende orientert om Romerike Revisjon IKS 

revisjonsutøvelse. Vi mener årsregnskapet 2014 er revidert på betryggende måte. 

John Arne Dalby (sign.)  

Leder av kontrollutvalget 

Kopi: Formannskapet 
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Sak nr. Sak Møtedato 

11/2015 Revisjonsbrev nr. 1 - årsregnskapet 2014. 23.4.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

1. Revisjonsbrev nr. 1 - årsregnskapet 2014

2. Rådmannens kommentar til Revisjonsbrev nr. 1 – årsregnskapet 2014

(legges frem i møtet/ettersendes)

Saksopplysninger 

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

påpeke skriftlig. Ved revideringen av årsregnskapet har revisjonen avdekket en 

del forhold som etter deres vurdering bør opplyses om og få større 

oppmerksomhet i 2015. 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 tar opp gjelder:  

Budsjett 2014 

Driftsbudsjettet er ikke satt opp i balanse da det er budsjettert med et mindre 

forbruk i året på kr 23 mill. Dette er ikke i samsvar med budsjettforskriftens 

bestemmelser. 

Formelle forhold ved avlagt regnskap 

Regnskapsoppstillingen i årsrapporten bidrar etter revisjonens vurdering til å 

viske ut skillet mellom pliktig årsregnskap og årsberetning jf. kommunelovens § 

48 nr. 1 og 5. 

Driftsregnskapet 

Kommunens egen beregning etter Kommunelovens § 50 nr. 7a viser at betalte 

avdrag er noe lavere enn beregnet minstelånsfradrag for 2014. Det er heller 

ikke avsatt midler til dette i årsregnskapet. 
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Investeringsregnskapet 

Etter revisjonens vurdering burde ubundet investeringsfond vært benyttet i 

stede for bruk av lån for å dekke finansieringsbehovet i investeringsregnskapet. 

Da ville begge poster ha vært innenfor bevilget budsjett. Disposisjonene i 

årsregnskapet er ikke i samsvar med kommunestyrets vedtak.  

Balanseregnskapet 

I forbindelse med sammenslåing av brannvesenet ble eiendeler som brannbiler 

overført selskapet til taksert verdi, men ikke ført ut av kommunens balanse. 

Det burde etter revisjonens vurdering også ha vært opplyst om dette i note til 

regnskapet.  

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

Kontrollutvalget har bedt om rådmannens skriftlige og muntlige kommentar til 

brevet (vedlegg 2). Behandlingen av denne saken må ses i sammenheng med 

behandlingen av uttalelse til årsregnskapet for 2014, sak 10/2015. 

Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

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

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

ved avleggelse av regnskapet for 2015.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 



Vedlegg 1 til sak 11/2015
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Sak nr. Sak Møtedato 

12/2015 Henvendelse til kontrollutvalget. 23.4.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

1. Henvendelse til kontrollutvalget fra Arild Sæther

2. Fylkesmannens tilsynsrapport – skolens arbeid med elevenes

psykososiale miljø – Aursmoen skole

Saksopplysninger 

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse (vedlegg 1) fra Arild Sæther 
vedrørende kommunens oppfølging av de berørte barna i forbindelse med 
Fylkesmannens tilsynsrapport om skolens arbeid med elevenes psykososiale 
miljø på Aursmoen skole (vedlegg 2).    

I merknadene til kontrollutvalgsforskriftens § 4 står det blant annet at 
«Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved 
kommunens/fylkeskommunens virksomhet så lenge det kan defineres som 
kontroll eller tilsyn.» Det står også at «Kontrollutvalget har ikke plikt til å 
behandle andre enn de saker som det får seg forelagt fra 
kommunestyret/fylkestinget, eller der det framgår av forskrift om revisjon i 
kommuner og fylkeskommuner. Når det gjelder henvendelser fra andre enn 
kommunestyret/fylkestinget eller revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere 
om saken hører inn under utvalgets kompetanseområde og om det vil 
prioritere saken.»  

Om kontrollutvalget skal behandle en sak, vil være avhengig av om saken ligger 
innenfor kontrollutvalgets mandat. Kontrollutvalgets mandat er å føre kontroll 
og tilsyn med forvaltningen. For en hver henvendelse må det i tillegg vurderes 
om saken representerer en tilstrekkelig risiko for manglende måloppnåelse, 
regeletterlevelse eller vedtaksoppfølging. Når det gjelder slike initiativ og 
henvendelser er det utvalget selv som foretar en vurdering, og det er helt opp 
til utvalget å avgjøre om man skal gå nærmere inn i en henvendelse eller ikke. 
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Kontrollutvalget kan behandle saker fra innbyggere eller andre aktører som 
mener de har en sak for kontrollutvalget. Kontrollutvalget er ikke et 
klageorgan, og behandler ikke klager på enkeltvedtak. Det kontrollutvalget kan 
gjøre, er å undersøke henvendelser som kan indikere svikt i den kommunale 
saksbehandlingen, eller at kommunen ikke følger de lover og retningslinjer som 
den er underlagt. Fokuset bør være på systemkontroll. Det som kan tale for at 
kontrollutvalget avventer en undersøkelse er at saken er under politisk 
behandling, saken er oversendt fylkesmannen, eller at fylkesmannen er i gang 
med tilsyn på samme område.  

Det legges opp til at kontrollutvalget vurderer den mottatte henvendelse i 
møtet. 

Forslag til vedtak 

Saken legges frem uten innstilling. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 



Henvendelse til kontrollutvalget, datert 24. mars. 

Fra: Arild Sæther [mailto:arild@illustrasjon.as]  
Sendt: 24. mars 2015 16:59 
Til: John Arne Dalby; torill@ahor.no; jfr@veidekke.no; rtuhus@online.no; 
per.g.andresen@gmail.com; ragnhild.holmedahl@ahk.no; aina.sletner@ahk.no 
Emne: Foreldre ber om hjelp til å få en avsluttning for barna 

Hei! 
Denne mailen er bl.a sendt ut til medlemmer i kommunens kontrollutvalg. Det har det siste året blitt 
avdekket grove lovbrudd og mangel på innsikt når det gjelder opplæringsloven og regler i forhold til 
ansettelser i kommunen. Pga. disse lovbruddene, har en del barn ved Aursmoen skole blitt offer for 
svært dårlig psykososialt miljø. Alt dette førte til at fylkesmannen høsten 2014 åpnet tilsynssak, og 
den ferdige rapporten ble offentliggjort den 28/1 2014 (vedlagt).  
De virkelige ofrene i denne saken er barna som har lidd urett, og som deres foreldre prøver vi å få til 
en slags avsluttning av saken for dem. Den eneste verdige måten ville være at barna fikk en skriftlig 
unnskyldning, men til tross for fylkesmannens knusende dom over skole og skoleeier, viser det seg 
svært vanskelig å få kommuneadministrasjonen til å komme med noen som helst slags 
innrømmelser. Vi ber deg derfor lese gjennom korrespondansen som har foregått mellom foreldre og 
kommuneadministrasjonen (nedenfor), og bedømme om det er ok at ingen i kommuneledelsen tar 
ansvar for det som har skjedd, og hjelpe barna videre gjennom en skriftlig unnskyldning. 

Fra: Arild Sæther [mailto:arild@illustrasjon.as] 

Sendt: 23. mars 2015 13:00 

Til: Siri Hovde 
Emne: Purring på oversikt over tiltak! 

Nok en purring på orientering om tiltak!
Vi viser til flere tidligere mail, bl.a den 3/2 og 4/2, der vi som foreldre ber om en skriftlig 
oversikt over de tiltak kommunen tenker å gjennomføre for å sikre et godt psykososialt miljø 
for barna på Aursmoen skole.  
Vi gjør oppmerksom på at det ene og alene er barnas mot og foreldrenes iherdige pågåenhet 
som har ført til at en rekke svært alvorlige lovbrudd har blitt avdekket, både ved Aursmoen 
skole lokalt og i kommunens administrasjon sentralt. Kongens stedfortreder, fylkesmannen, 
har i sin rapport gitt våre barn medhold på absolutt alle punkter, og det er i rapporten gjort 
rede for de forskjellige lovbruddene. Det sentrale og mest alvorlige ved disse, er altså at det 
er barna som har vært/er ofrene. Siden vi som foreldre i hele denne saksprosessen med 
skolen og kommunen har blitt motarbeidet, og det hele tiden har blitt stillt spørsmålstegn 
ved vår motivasjon, er det derfor skuffende, men ikke overraskende, at rådmann Siri Hovde 
velger å ignorere vår forespørsel. Med bakgrunn i ovennevnte fakta, spør vi derfor for tredje 
gang: Synes rådmann Siri Hovde at det er naturlig å orientere foreldrene til de barna som har 
lidd under kommunens inkompetanse, om tiltak når de spør om det? Dette er ett av to 
forhold vi ønsker svar på.  
Det andre forholdet gjelder spørsmålet om det er naturlig å gi de skadelidende barna en 
unnskyldning. Opplæringsloven og lovene som gjelder nyansettelse av lærere har til oppgave 
å beskytte våre barn. Når skoleeier og skoleledelse bryter disse lovene, er det barna som blir 
rammet. Vi som foreldre har i sakene til de tre barna i 7a (2014) gjort rede for hva de har 
måttet lide pga. skole- og kommuneledelsens lovbrudd (se fylkesmannens rapport). Da 
kommunalsjefen for oppvekst og utdanning i august 2014 hadde ferdigbehandlet de tre 
barnas saker (før fylkesmannen hadde begynt sin tilsynssak), konkluderte hun med at verken 

Vedlegg 1 til sak 12/2015
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rektor eller kommuneledelse hadde gjort noe galt. Læreren fikk også lov til å fortsette i sin 
stilling, selv om det fra kommunens hold ble innrømmet lovbrudd/overgrep. Det skal ikke 
mye fantasi til for å sette seg inn i hva som rører seg i barn når de etter en lang og 
belastende klageprosess blir møtt med en slik avvisning. Vi minnes Odins ord:  

«Det hjelper ikke å si ifra, de gjør ikke noe uansett!» 

Til tross for kommunens feilaktige konklusjon, (men likevel med bakgrunn i at det kom 
innrømmelser om overgrep), prøvde vi å få til en dialog med rektor og studieinspektører ved 
Aursmoen skole. Vi inviterte dem hjem på kaffe, og håpet at de i møte med barna kanskje 
kunne komme med en unnskyldning til dem, slik at barna til en viss grad kunne få følelsen av 
å bli trodd. Den 21/8 2014 ble derfor følgende personlige invitasjon sendt til ledelsen ved 
Ausmoen skole:  

«...jeg vil derfor invitere dere: Gunn, Grazyna og John, hjem til oss i Toverudveien 34, tirsdag 
klokken 16.00. Der vil dere få anledning til å be xxx om unnskyldning for de nevnte forhold. 
Dette vil for ham oppleves som en nødvendig oppreisning, slik at han de siste årene han har 
på ungdomstrinnet kan fortsette å stå opp for de svake og konfrontere urett, slik vi har lært 
ham.» (utdrag fra invitasjonen) 

I stedet for å komme barna i møte, fikk vi den 22/8 2014 følgende svar-mail, ikke fra de tre 
innbudte, men fra skoleeier, representert ved kommunens juridiske rådgiver: 

«Aurskog-Høland kommune har avsluttet behandlingen av deres klage vedrørende xxx sitt 
psykososiale arbeidsmiljø og fastholder innholdet i vårt brev.  Dersom barn eller foreldre 
ønsker en samtale eller et møte med skolen eller skoleeier kan dette avtales med skolen eller 
skoleeier og vil gjennomføres i arbeidstiden på skolen eller i skoleeiers lokaler.» 

Kommunens juridiske rådgiver fastholder altså at det ikke er grunnlag for å be barna om 
unnskyldning for noe som helst, og skoleledelsen og kommunen avviser på denne måten 
barnas og foreldres invitasjon til samarbeid og forsoning. Dette er bare ett av mange 
eksempler på den arrogansen vi har møtt i kampen for å bedre det psykososiale miljøet ved 
Aursmoen skole. I begynnelsen av februar 2015 kom fylkesmannens tilsynsrapport i forhold 
til de tre barnas klagesaker. Det ble som nevnt påvist en rekke svært alvorlige lovbrudd, og 
fylkesmannen stiller seg derfor svært undrende til kommunens endelige konklusjon om at 
rektor ved Aursmoen skole har oppfyllt krav til handling som følger av opplæringsloven 
paragraf 9a. De skriver: 

«Det er derfor vanskelig å se på hvilket grunnlag kommunen kan komme til en slik 
konklusjon» (side 22 og 23 i rapporten). 

Som en respons på rapporten kunne man i media (VG 4/2 2015) lese følgende kommentar 
(eller mangel på sådan) fra skolens og kommunens ledelse: 

Grazyna Saxegaard, vil ikke snakke med VG, men viser videre til kommuneledelsen. 
- Jeg har ingen som helst kommentarer utover det som står i rapporten, sier kommunalsjef for 
oppvekst og utdanning i Aurskog-Høland kommune, Grethe Rønning. 
Rådmann Siri Hovde sier til VG at hun ikke har mottatt rapporten, og derfor ikke ønsker å 
kommentere saken. 



Ordfører i Aurskog-Høland kommune, Jan A. Mærli, vil ikke kommentere saken før han har 
fått god tid til å sette seg inn i rapporten. – Det er slett ikke sikkert jeg vil si noe om den da 
heller,... 

Kommuneledelsens manglende evne til å kommunisere et oppgjør med egen handlemåte i 
denne saken er ødeleggende for kommunens ry, og det er derfor svært forståelig at 
politikere på nasjonalt plan, samt befolkningen forøvrig i Norge stiller spørsmål i forhold til 
hva som foregår her i kommunen. For oss som i denne saken har vært i dialog med 
kommuneledelsen, er den åpenbare arrogansen i media svært gjenkjennbar. Det mest 
alvorlige må likevel sies å være det totale fraværet av empati med de skadelidende barna. 
Ikke i noe skriv, mail eller muntlige uttalelser har det fra skole eller skoleeier blitt uttrykt noe 
som ligner på medfølelse med de virkelige ofrene: barna. Vi er dermed tilbake til spørsmålet 
om det er på sin plass med en unnskyldning eller ikke:  

Er det da slik at kommunens ledelse fortsatt fastholder sitt syn fra august 2014 om at det 
ikke er grunnlag for å be barna om unnskyldning, da krav til handling som følger av 
opplæringsloven paragraf 9a hele tiden i sakene som angår de tre barna har blitt oppfyllt 
ved Aursmoen skole?  

Et slikt standpunkt vil nå, etter at fylkesmannens rapport foreligger, være mildt sagt 
oppsiktsvekkende. Dersom skoleledelse og skoleeier derimot innrømmer manglende 
kompetanse og lovbrudd (slik foreldrene og fylkesmannen påpeker), vil det eneste rette 
være å gi barna medhold i at de ikke har hatt et godt nok psykososialt miljø ved Aursmoen 
skole. Måten å gjøre dette på er ved å be om unnskyldning! Siden skoleledelsen ved Grazyna 
Saxegaard i august 2014 så uforsonlig avslo en personlig invitasjonen til samtale med barna, 
er vårt håp at rådmann Siri Hovde kan besørge denne helt nødvendige «avsluttningen», slik 
at barna kan få en form for oppreisning, og på den måten prøve å legge denne saken bak 
seg. Vi forventer derfor en skriftlig beklagelse til hvert av de tre barna, og vi tar det som en 
selvfølge at det settes ord på det forhold at skoleledelse og skoleeier ikke evnet å beskytte 
barna mot lærerens overgrep mot dem! 

Vi vil også opplyse om følgende skjerpende faktum: Da lærerens arbeidsforhold ble avsluttet 
i november 2014, var det ikke som følge av de overgrepene våre barn hadde opplevd. Våre 
barns saker ble avsluttet i august 2014. (Se tidligere gjengitt mail 22/8 2014. Der holder den 
juridiske rådgiveren fast på kommunens konklusjon om at rasisme, vold og trakassering ikke 
er alvorlig nok til å avskjedige læreren). Det er bekreftet at det etter skolestart høsten 2014 
har vært helt andre og nye klagesaker vedrørende læreren. Hva innholdet i disse sakene er 
vites ikke, da alt dette er underlagt taushetsplikt, men det er åpenbart at disse nye sakene, i 
skolens og skoleeiers øyne, har vært mer alvorlige enn det de tre barna i 7a (2014) opplevde. 
Dette er særdeles skjerpende i forhold til sakens alvorlighetsgrad. Skolen og skoleeieren 
ignorerte bevisst fortvilte barns rop om hjelp, og de overkjørte og svartmalte de foreldrene 
som førte kampen for dem, med det resultat at enda flere barn utover høsten 2014 led 
under det samme dårlige psykososiale miljøet som den nå avskjedigede læreren projiserte 
på sine omgivelser.  Dette faktum understreker med all tydelighet at våre barn hadde rett 
hele tiden, og det bør virkelig bringe enkeltpersoner i kommuneledelsen inn i en 
selvransakende prosess. 
Da vår erfaring er at svært lite blir gjort i kommunen uten at fylkesmann, barneombud og 
media blir involvert som et pressmiddel, vil dette skrivet også bli sendt til de nevnte 



aktører, samt til et utvalg av folkevalgte politikere i kommunen. Håper dette vil kunne 
avstedkomme en reaksjon fra kommunens toppledelse, slik at: 
1: Foreldrene blir orientert om eventuelle tiltak. 
2: Barna får den sårt tiltrengte skriftlige unnskyldningen. 

Mvh. Arild Sæther (På vegne av de berørte barnas foreldre) 

From: Siri Hovde [mailto:Siri.Hovde@ahk.no] 
Sent: 24. mars 2015 11:27 

To: Arild Sæther 
Subject: SV: Purring på oversikt over tiltak! 

Vi har mottatt endelig tilsynsrapport fra Fylkesmannen datert 28. januar 2015  vedrørende sak 
14/1577.  I forbindelse med at vi mottok rapporten orienterte Rådmannen formannskapet 09.02.15. 
om avvikene i rapporten og hvilke tiltak som ble gjennomført for å lukke avvikene. Denne 
orienteringen var offentlig og redegjørelsen følger vedlagt. Kommunen har fått en tidsfrist fra 
Fylkesmannen til 30. april 2015 for å tilbakemelde på tiltak som er iverksatt for å lukke de avvik som 
fremkommer i tilsynsrapporten. Aurskog-Høland kommunen mener å ha rettet de forhold som blir 
påpekt i rapporten innenfor tidsfristen og skal sende et samordnet svar til Fylkesmannen innen 
tidsfristen. Tilsvaret fra AHK til Fylkesmannen blir offentlig. Kommunen beklager det ubehag saken 
har medført for elevene og saken videresendes til skoleledelsen for videre oppfølgning.  
Mvh Siri Hovde 

From: Arild Sæther [mailto:arild@illustrasjon.as] 

Sent: 24. mars 2015 15:58 
To: 'Siri Hovde' 

Subject: RE: Purring på oversikt over tiltak! 

Vi takker for at vi nå etter 7 uker omsider har mottatt redegjørelsen for tiltak. Siden ingen av 
foreldrene til de berørte barna er en del av kommunens formannsskap, har vi ikke fått del i 
den avholdte orienteringen. Vi ble heller ikke gjort oppmerksom på at den var offentlig, selv 
om vi ved flere anledninger bad rådmannen om å bli skriftlig orientert om hvilke tiltak 
kommunen tenker å gjennomføre for å ta vare på barna våre.  
Rådmannens ansvarsfraskrivelse i forhold til å komme med en skriftlig beklagelse fra 
skoleeier til de berørte barna må kommenteres. Som vår henvendelse 23/3 allerede har 
dokumentert: Rektor ved Aursmoen skole: Grazyna Saxegaard, ønsker ikke å komme barna i 
møte med noen unnskyldning. Det ble etablert allerede i august 2014. Skoleeier, ved Grethe 
Rønning, konkluderer i rapporten (ferdig august 2014) at rektor har behandlet barna i 
henhold til lovverket i hele denne prosessen,  og dette standpunktet står kommunen 
ufravikelig fast på, bekreftet gjennom mail fra juridisk rådgiver Thomas Grønnerød-
Hemmingby (august 2014). Kommunen har i sin behandling av barnas klager 
våren/sommeren 2014 bekreftet at hele saken ble overført til kommunens 
sentaladministrasjon så tidlig som april/mai 2014, og saksbehandlerne i kommunen har 
gjennom hele den pågående behandlingstiden beordret oss foreldre til ikke å kontakte 
rektor eller skoleledelse, men at all kommunikasjon skulle foregå gjennom kommunens 
juridiske rådgiver.  
Når fylkesmannens rapport forelå den 28/1 2015, minner vi nok en gang om at det der ikke 
bare påpekes lovbrudd hos rektor, men det avdekkes grove mangler på innsikt i lovverket, 
både hos Grethe Rønning, Thomas Grønnerød Hemmingby, Erik Tangstrøm, samt de 

mailto:Siri.Hovde@ahk.no
mailto:arild@illustrasjon.as


ansvarlige for ansettelser i kommunen (man ansetter en straffedømt kriminell, uten å be om 
politiattest, og setter ham til daglig å prege våre barn). Disse lovbruddene har vært sterkt 
medvirkende til å forringe de 3 barnas psykososiale miljø ved Aursmoen skole.   
Tatt i betraktning det faktum at rektor ved Aursmoen skole ikke engang vil erkjenne sine 
egne lovbrudd, synes det for oss nærmest moralsk forkastelig, at kommunens høyeste 
ansvarlige leder forventer at den samme rektoren også skal ta på seg ansvaret og be barna 
om unnskyldning for kommunens lovbrudd. Verken barna eller vi foreldre forventer noen 
som helst muntlig eller skriftlig beklagelse fra rektoren, saksbehandlerne eller 
kommunalsjefen for oppvekst og utdanning. Men vi mener det kan forventes at kommunens 
høyeste ansvarlige tar grep. Vi gjentar nok en gang: 

Vi forventer en skriftlig beklagelse til hvert av de tre barna (fra skoleeier), og vi tar det som 
en selvfølge at det settes ord på det forhold at skoleledelse og skoleeier ikke evnet å 
beskytte barna mot lærerens overgrep mot dem! 

Kontrollutvalget i kommunen vil bli orientert! 



Vedlegg 2 til sak 12/2015























































KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 

13/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 23.4.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 

Forslag til vedtak 

Saken tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 



KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 

14/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 23.4.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2015 for kontrollutvalget i Aurskog-Høland, med jnr. 1 til 15 -
2015. 

2. Særutskrift fra kommunestyret i sak 21-15 – Kontrollutvalgets årsrapport
for 2015.

3. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2015, sist redigert 16.4.15.
4. Tiltaksplan 2015, sist redigert 16.4.15.

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 

Hensikten er gjensidig orientering om aktuelle saker. Andre saker som 

kontrollutvalget vil ta opp til diskusjon er:  

 Omstillingsprosjektet jf. behandling av økonomiplan 2014 – 2017.

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 



Postliste for kontrollutvalget i Aurskog-Høland 2015 

Jnr. Reg.dato Dok.dato Inn Ut Avsender/Mottaker Innhold Arkiv Merknader 

1 2.12.2014 2.12.2014 x Birger Søby Henvendelse til kontrollutvalget. 411.2.2 

2 16.1.2015 16.1.2015 x Birger Søby Svar på henvendelse til Birger Søby. 411.2.2 

3 19.12.2014 19.12.2014 x Aurskog-Høland kommune Notat fra rådmann vedrørende varsling og 
mislighetssaker. 

411.6.4 

4 28.1.2015 28.1.2015 x Romerike Revisjon IKS Skjema fra eksternt varslingspunkt om 
varsling og mislighetssaker i 2014. 

411.6.4 

5 23.12.2014 23.12.2014 x Aurskog- Høland kommune Særutskrift fra sak 73/14 i kommunestyret. 411.1.4 

6 3.2.2015 3.2.2015 x Aurskog-Høland kommune Skriv vedr. utdeling av iPad til 
kommunestyrets medlemmer. 

411.e-
post. 

7 19.1.2015 19.1.2015 x Aurskog-Høland 
skatteoppkreverkontor 

Skatteoppkreverens årsrapport og 
årsregnskap for 2014 

411.5.1 

8 17.2.2015 17.2.2015 x Aurskog-Høland kommune Særutskrift i KU sak 2/2015 – Årsrapport for 
kontrollutvalget 2014. 

411.1.5 

9 16.2.2015 16.2.2015 x Aurskog-Høland kommune Innkalling av rådmannen til møte 18.3.15. 411.2.2 

10 10.3.2015 10.3.2015 x Aurskog-Høland kommune Skriftlig svar fra rådmannen i sak 6/2015. 411.5.1 

11 8.4.2015 8.4.2015 x Aurskog-Høland kommune Årsrapport 2014 411.7.3 

12 26.3.2015 23.3.2015 x Aurskog-Høland kommune Særutskrift fra kommunestyret sak 21-15. 411.5.1 

13 24.3.2015 24.3.2015 x Arild Sæther Henvendelse til kontrollutvalget vedr. FM 
tilsynsrapport på Aursmoen skole. 

411.5.1 

14 15.4.2015 15.4.2015 x Romerike Revisjon IKS Kopi av revisjonsberetning for 
årsregnskapet 2014. 

411.7.6 

15 15.4.2015 15.4.2015 x Romerike Revisjon IKS Revisjonsbrev nr 1 Årsregnskapet 2014. 411.7.2 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Vedlegg 1 til sak 14/2015



Side 1 

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: 

KOMMUNESTYRET 23.03.2015 21/15 

Arkivsaksnr.: 15/836 Saksbeh.:   Rune A. Holter 

Arkivnøkkel.: 033  

KONTROLLUTVALGET - ÅRSRAPPORT FOR 2014 

Vedlegg: 

1. Årsrapport 2014 – Kontrollutvalget i Aurskog-Høland kommune

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 Særutskrift sak 2/15 - Kontrollutvalget

Saksopplysninger: 

Saken gjelder Årsrapport 2014 for Kontrollutvalget i Aurskog-Høland kommune. 

Årsrapporten baserer seg på årsplanen for 2014 og inneholder en samlet rapportering til 

kommunestyret av kontrollutvalgets arbeid, herunder resultater av gjennomført 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 

Kontrollutvalget rapporterer direkte til Kommunestyret. 

Rådmannens eventuelle kommentarer: 

Rådmannen har ingen merknader til rapporten. 

Kontrollutvalgets innstilling:       . 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til orientering 

Behandling  i KOMMUNESTYRET: 

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak i KOMMUNESTYRET: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til orientering 

Utskrift til: Rune A. Holter for oppfølging 

Bjørkelangen, 25.03.2015 

Rune A. Holter 

sekretær 

Vedlegg 2 til sak 14/2015



KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 

SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 2015 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

11.2.15 1/2015  Orientering ved rådmannen.  Kontrollutvalget vil be rådmannen gi en orientering vedrørende 

«Odin- saken» når fylkesmannens rapport foreligger. For øvrig tas 

saken til orientering. 

Innkaller 

rådmannen når 

FM rapport 

foreligger. 

11.2.15 2/2015 Årsrapport for kontrollutvalget 

2015. 

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas.

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til

orientering.

Sendt til 

behandling i 

kommunestyret 

12.2 

Avventer 

kommunestyrets 

behandling 



11.2.15 3/2015 Rapportering fra Romerike 

Revisjon. 

Saken tas til orientering. 


11.2.15 4/2015 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


11.2.15 5/2015 Eventuelt. 


18.3.15 6/2015 Orientering ved rådmannen om 

oppfølging av Digerneset-

saken. 

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til etterretning og 

avslutter herved sin behandling av saken. 


18.3.15 7/2015 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS. 

Saken tas til orientering. 


18.3.15 8/2015 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


18.3.15 9/2015 Eventuelt. Kontrollutvalget vil be revisjonen om en orientering vedrørende 

den eksterne varslingsordningen Aurskog-Høland kommune har 

med Romerike Revisjon IKS. 

Romerike 

Revisjon IKS. 

Behandles i 

juni møtet. 

Sekretær 

tilskriver 

revisjonen. 

23.4.15 10/2015 

Vedlegg 3 til sak 14/2015



TILTAKSPLAN 

2015 

KONTROLLUTVALGET I  

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 

Oppdatert 16.4.15 

Vedlegg 4 til sak 14/2015



Kontrollutvalget i Aurskog-Høland kommune 

___________________________________________________________________________ 2 

Faste saker hvert møte 
 Orientering/rapportering fra revisjonen

 Oversikt over saker behandlet/til oppfølging i kontrollutvalget

 Referatsaker

 Eventuelt

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen 
11.2.15  Tips/varslinger 2014, samt fylkesmannsrapport Aursmoen skole.

18.3.15  Orientering ved rådmannen vedrørende oppfølging av Digerneset-saken.

23.4.15  Henvendelse til kontrollutvalget vedr. Fylkesmannens tilsynssak på Aursmoen skole.

 Diskusjon: Orientering om omstillingsprosjektet jf. Behandling av Økonomiplan 2014

– 2017.

27.5.15  Romerike Revisjon IKS orienterer om ekstern varslingsordning.

2.9.15  

21.10.15  Opplæring av nytt kontrollutvalg.

25.11.15  

Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 
11.2.15  

18.3.15  

23.4.15  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2014.

 Nummerert brev nr. 1 – årsregnskap 2014.

27.5.15  

2.9.15  

21.10.15  

25.11.15  Orientering om plan for revisjonsstrategi og revisjonsplan for regnskapsåret 2015.

Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon 
11.2.15  

18.3.15  

23.4.15  

27.5.15  Leveranse FR Kriterier for tildeling av sykehjemsplass

 Bestille neste forvaltningsrevisjonsprosjekt.

 Følge opp FR Politiattester (Første halvår 2015)

2.9.15  Behandle prosjektplan for neste forvaltningsrevisjonsprosjekt.

21.10.15  

25.11.15  Overordnet analyse.

Møte Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
11.2.15  

18.3.15  

23.4.15  

27.5.15  

2.9.15  

21.10.15  

25.11.15  Overordnet analyse.



Kontrollutvalget i Aurskog-Høland kommune 

___________________________________________________________________________ 3 

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
11.2.15  

18.3.15  

23.4.15  

27.5.15  

2.9.15  Kontrollutvalget og Romerike Revisjon IKS utarbeider en skriftlig avtale om

finansiell- og forvaltningsrevisjon for 2015.

21.10.15  

25.11.15  Oppdragsansvarlig revisorer avgir skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet.

Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
11.2.15  

18.3.15  

23.4.15  

27.5.15  

2.9.15  Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2015 legges fram for

kontrollutvalget.

21.10.15  

25.11.15  

Møte Oppgaver knyttet til kontrollutvalgets rapportering 
11.2.15  Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas, og sendes kommunestyret til orientering.

18.3.15  

23.4.15  

27.5.15  

2.9.15  

21.10.15  

25.11.15  Kontrollutvalgets årsplan for 2016 vedtas, og sendes kommunestyret til orientering.



KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 

15/2015 Eventuelt. 23.4.15 

Saksbehandler 

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

Onsdag 27.5.2015, kl. 18.00. 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 




