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Sak nr. Sak Ca. tid for 
behandling 

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

18:00 

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

19:30 

8/2015 Varslingssaker 2014. 20:30 

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

21:00 

10/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 21:15 

11/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 21:20 

12/2015 Eventuelt. 21:30 

Arne Sømhovd (sign.) 
Kontrollutvalgets leder 

 Lørenskog 30.4.2015 

 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, 
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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. 

 

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 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 
 
 
 
 

Sign. Utskrift 
Nittedal kommunestyre 
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KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE 

Til kommunestyret i Nittedal kommune 7.5.2015 

Kontrollutvalgets uttalelse til Nittedal kommunes 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 7. mai behandlet Nittedal kommunes årsregnskap for 2014. 

Følgende dokumenter danner grunnlaget for vår uttalelse:  

 Nittedal kommunes årsregnskap og årsberetning for 2014.

 Revisjonsberetning for Nittedal kommunes regnskap for 2014.

I tillegg har rådmannen presentert kommunes årsregnskap og årsberetning 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. 

Det bemerkes at revisjonsberetningen avlegges uten forbehold. 

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

revisjonsmerknader ved årsskiftet. 

Kontrollutvalget konstaterer at Nittedal kommunes driftsregnskap viser et regnskapsmessig 

mindreforbruk (overskudd) på 10,3 mill. kroner. Netto driftsresultat var på 32,6 mill. kroner. 

Korrigert for årets- og tidligere års premieavvik er netto driftsresultat for 2014 8,4 mill. 

kroner, noe som utgjør 0,6 % av kommunens brutto driftsinntekter. Dette er en del under 

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. 

Kontrollutvalget har holdt seg løpende orientert om Romerike Revisjon IKS 

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

Vedlegg 3 til sak 6/2015
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Nittedal, den 7. mai 2015 

Arne Sømhovd (sign.) 

Leder av kontrollutvalget 

Kopi: 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.
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Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 
Nittedal kommunestyre 
Styret i Nittedal – eiendom KF 
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KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE 

Til kommunestyret i Nittedal kommune 7.5.2015 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 for Nittedal – eiendom KF   

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 7. mai behandlet Nittedal - eiendom KF årsregnskap for 2014. 

Følgende dokumenter danner grunnlaget for vår uttalelse:  

 Nittedal – eiendom KF årsregnskap og årsmelding for 2014

 Revisjonsberetning for Nittedal – eiendom KF regnskap 2014.

I tillegg har daglig leder presentert foretakets årsregnskap og årsberetning for 2014, og 

oppdragsansvarlig revisor har presentert revisjonsberetningen og arbeidet med regnskapet for 

2014. 

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

samsvar med lover og forskrifter.  

Det bemerkes at revisjonsberetningen avlegges uten forbehold. 

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

revisjonsmerknader ved årsskiftet. 

Kontrollutvalget konstaterer at Nittedal – eiendom KF har et regnskapsmessig mer/-

mindreforbruk på kr 0. Netto driftsresultat var på 86 000 kroner, og dette utgjør 0,1 % av 

foretakets brutto driftsinntekter. Dette er under Fylkesmannens anbefaling som er minimum 3 

%, og at det over noe tid bør ligge mellom 3 og 5 %.   

I henhold til kommunelovens § 48 nr. 5 skal det i årsberetningen 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. Det er redegjort for dette i beretningen.  

Kontrollutvalget har holdt seg løpende orientert om Romerike Revisjon IKS 

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

Vedlegg 3 til sak 7/2015



KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE 

Nittedal, den 7. mai 2015 

Arne Sømhovd (sign.) 

Leder av kontrollutvalget 

Kopi sendes til: 

 Formannskapet

 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 
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Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 



NITTEDAL KOMMUNE 
Personal og lønn 

NOTAT   

Til: Bitten Sveri v/ Nittedal Kommune 
Fra: Anne Kirsti Sletteng-Fagerli 
Kopi til: 
Dato: 07.04.2015 

Saksnr.: 15/03273

Arkivkode: 0

Varsling 2014 

Det vises til møte i kontrollutvalget den 9.4.15. Kontrollutvalget ber rådmannen om et 
kortfattet notat med oversikt over varslingssaker for 2014. Kontrollutvalget spør om 
kommunen har mottatt eller behandlet tips, varslinger eller mislighetssaker i 2014.  
Kontrollutvalget orienterer samtidig om at de har mottatt en rapport fra kommunens 
eksterne varslingspunkt (Romerike Revisjon IKS) som rapporterer at de har mottatt 
ett (1) varsel i 2014. Saken det her dreier seg om ble løst i samarbeid med 
administrasjonen i kommunen og relaterte seg blant annet til mulig brudd på 
anskaffelsesreglementet og forholdet er ansett å være en personalsak. 

Definisjon: 
Varsling: 
Arbeidsmiljølovens § 2-4 gir arbeidstaker rett til å varsle om kritikkverdige forhold og 
samme lovs § 2-5 forbyr gjengjeldelse mot varslere. 
Ansatte kan varsle om kritikkverdige forhold som kommunen/kommunens ansatte 
har ansvar for. Varsling er når ansatte sier ifra om kritikkverdige forhold i kommunen. 
Ytringer om forhold som er allment kjent regnes ikke som varsling. 
Det kan varsles om alle slags kritikkverdige forhold. Kritikkverdige forhold er forhold 
som er brudd på lov, interne regler/retningslinjer eller allment aksepterte etiske 
normer. Faglig eller politisk uenighet kommer ikke inn under begrepet kritikkverdige 
forhold. 

Tips / bekymringsmeldig: 
Med tips / bekymringsmeldig forstår vi mer uformelle henvendelser hvor vi kan bli 
kontaktet som følge av at noen har hørt noe som de melder videre. Dette følges 
videre opp for å avdekke om det er noe i henvendelsen / påstanden. I en stor 
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Side: 2

organisasjon som Nittedal kommune kommer det tips / bekymringsmelding fra tid til 
annen som omhandler frustrasjon / uenighet blant enkelte ansatte, men det er ikke 
varsling å regne. Disse håndteres lokalt og følges opp i tråd med våre våre rutiner. 

Misligheter: 
Med misligheter forstår vi en bevisst handling, begått av en eller flere personer som 
innebærer uredelighet for å oppnå en urettmessig eller ulovlig fordel. 

I 2014 bestod arbeidet med varsling i stor grad av å forklare hva varsling er og å 
sortere henvendelser. Storparten av henvendelsene vi mottar er tips / 
bekymringsmelding som vi undersøker nærmere, og som ikke er å regne som 
varsling etter AML bestemmelser.  
I noen tilfeller har man heller ikke forsøkt å løse problemet på lokalt plan først, slik at 
henvendelsen ikke tilfredsstiller kravet om «forsvarlig varsling». Da henvises 
personen til å gå tjenestevei først. 

Ulike henvendelser i 2014:  
Tips / bekymringsmelding: Vi har mottatt tre tips / bekymringsmeldinger i sektor 
helse og omsorg og oppvekst og utdanning. Henvendelsene er fulgt opp i tråd med 
våre rutiner og saken er lukket.  

Varslinger: Vi har mottatt en varslingssak i sektor oppvekst og utdanning ved Li 
skole. Denne saken er under oppfølging. Forholdet relaterer seg i stor grad til 
hvordan skolen drives og samarbeidsproblemer i ledelsen. Det har vært avholdt 
mange møter og iverksatt ulike tiltak.  

Mislighetssaker: Det har ikke vært rapportert inn noe i forhold til misligheter. 

Varslingskurs: 
Det ble avholdt to varslingskurs i 2014. Varslingskurset er obligatorisk og innebærer 
at ansatte skal ha gjennomgått et tre timers kurs om reglene i arbeidsmiljøloven om 
varsling av kritikkverdige forhold. Det vil også i løpet av 2015 gjennomføres 
obligatorisk varslingskurs for nyansatte og eventuelt andre ansatte som ennå ikke 
har deltatt på varslingskurs. Enhetslederne er ansvarlige for at egne ansatte meldes 
på og deltar på kurset.  



Vedlegg 2 til sak 8/2015
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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 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 
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Sist revidert dato: 15.04.15 

Rutiner Nittedal kommune – RKL 

Rutinene er et vedlegg til avtalen mellom Nittedal kommune og Regionkontor 

landbruk (RKL) om viltforvaltningsoppgaver. Her fastsettes rutiner for  

 dokumenthåndtering generelt

 saker til politisk behandling

 frister for fakturering og utbetaling av godtgjøring

 hvem som er ansvarlig for hvilken del av saksbehandlingsprosessen

Møteplan 

 RKL legger frem forslag til møteplan for viltnemnda årlig. Møteplanen må ta

hensyn til frister i lovverket, være innenfor rammene i vedtatt budsjett, m.v.

Håndtering av dokumenter til politisk behandling i viltnemnd, hovedutvalg, 

formannskap eller kommunestyre 

 Saker til politisk behandling skal godkjennes av kommunalsjef for miljø og

samfunnsutvikling og rådmann før de sendes ut til aktuelt politisk utvalg.

 RKL utarbeider forslag til saksfremlegg og sender forslag til saksfremlegg med

tilhørende vedlegg til Nittedal kommune v/miljøvernrådgiver. Saken skal være

ferdig utredet når den oversendes kommunen.

 Miljøvernrådgiver legger forslag til saksfremlegg inn i kommunens elektroniske

arkivsystem og sender den til godkjenning til kommunalsjef miljø og

samfunnsutvikling og rådmannen.

 RKL sender godkjente saker til viltnemnda.

 RKL sender protokoll fra viltnemndsmøtene til kommunen ved

miljøvernrådgiver. Miljøvernrådgiver fører protokollene inn i kommunens

elektroniske arkivsystem og protokollene legges ut på internett fortløpende i

etterkant av møtene.

 RKL sender melding om vedtaket i det politiske organet til søker.

Håndtering av dokumenter som skal behandles av RKL 

 Høringsbrev, søknader om fellingskvoter, krav om rapportering av statistikk,

m.v. som mottas av Nittedal kommune arkiveres og sendes til RKL fortløpende

av miljøvernrådgiver. Oversendelsen til RKL registreres på samme

saksnummer som innkommet henvendelse i kommunens elektroniske

arkivsystem.
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 Politiske vedtak som skal følges opp av RKL oversendes til RKL fortløpende

av kommunalsjef for miljø og samfunnsutvikling. Oversendelsen til RKL

registreres på samme saksnummer som innkommet henvendelse i

kommunens elektroniske arkivsystem.

Utgifter til sekretærfunksjon, kurs m.v. 

 RKL rapporterer viltnemndssekretærens tidsforbruk og oversikt over hvilke

saker det er arbeidet med en gang i halvåret og gjennom møteprotokoller til

kommunalsjef for miljø og samfunnsutvikling. Uforutsett forhold rapporteres

umiddelbart.

 Kostnadsdekningen av fagdag for jaktrettighetshavere, jaktledere,

valdansvarlige, viltnemnda, fallviltgruppa og det kommunale rovviltjaktlaget

dekkes innenfor vedtatt budsjett. Fakturaer sendes miljøvernrådgiver og

utbetales av Nittedal kommune.

 Kursutgifter for viltnemnda, fallviltgruppa og rovviltjaktlaget dekkes innenfor

vedtatt budsjett. Fakturaer sendes miljøvernrådgiver og utbetales av Nittedal

kommune.

Oppgaver utover avtalen 

 Ved ekstraordinære forhold som for eksempel flere møter enn vedtatt

møteplan, ekstraordinære utredninger, e.l., skal kommunalsjefen eller

stedfortreder underrettes og godkjenne dette i forkant. Oppgaver utover

avtalen avklares skriftlig. Oppgavens innhold, kostnad og tidsforbruk og skal

spesifiseres. Dokumentene registreres i kommunens elektroniske arkivsystem.

Budsjett 

 Nittedal kommune utarbeider budsjett for viltnemndssekretær, viltnemnda,

fallviltgruppa og det kommunale rovviltjaktlaget. Budsjettene skal vise

møtegodtgjørelse, saksbehandling, godtgjøring til fallviltgruppa, annen

godtgjøring, uforutsette oppgaver, m.v.

 Nittedal kommune informerer RKL om vedtatt budsjett og regnskap i

forbindelse med tertialrapportering.

 RKL informerer viltnemnda om regnskapstall sett i forhold til budsjett for

virksomheten 2 ganger årlig.

Fakturering og utbetaling av godgjøring 

 RKL sender godtgjøringsskjema for møter i viltnemnda og fallviltgruppa, samt

beregningsskjema for fallviltgruppa til kommunen ved miljøvernrådgiver innen

20. mai og 1. desember hvert år.



 RKL sender oversikt over medlemmene i rovviltgruppa til lønningskontoret

innen 1. desember hvert år. Navn på medlemmene er unntatt offentlighet.

 RKL sender oversikt over fellingsresultater til kommunen ved

miljøvernrådgiver innen 19. januar hvert år. Kommunen sender faktura til

valdansvarlig og inntektsfører beløpet i kommunens regnskap.

 RKL melder om salg av kjøtt fra påkjørt vilt fortløpende til kommunen ved

miljøvernrådgiver. Kommunen sender faktura til kjøper og inntektsfører

beløpet i kommunens regnskap.

Kontaktpersoner i Nittedal kommune 

Ansvarlig: kommunalsjef for miljø og samfunnsutvikling Kristin Hurthi eller 

stedfortreder. 

 Personal: personalsjef Anne Kirsti Sletteng-Fagerli

 Juridiske spørsmål: kommuneadvokat Bjørn Stokvold

 Økonomi: kommunalsjef Kristin Hurthi og miljøvernrådgiver Guro Haug

 Administrasjon (generell hjelp med saker, oversendelser m.m.):

miljøvernrådgiver Guro Haug.



Avtale mellom  

Nittedal kommune  

og  

Regionkontor landbruk (RKL) 

om viltforvaltningsoppgaver 
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Avtalens formål 

Viltnemndas mandat ble vedtatt av kommunestyret i sak 50/14 og følger vedlagt 

denne avtalen. Nitttedal kommune kjøper sekretariatsfunksjonen til viltnemnda av 

RKL. I tillegg kommer oppgaver knyttet til håndtering av fallvilt og det kommunale 

rovviltjaktlaget. Oppgaver utover dette avtales spesielt og i tråd med 

rutinebeskrivelsen.  

Oppgavene i denne avtalen kommer i tillegg til RKL-avtalen Nittedal har med 

Skedsmo som vertskommune innen landbruksforvaltning. 

RKLs oppgaver 

 RKL har sekretærfunksjonen for viltnemnda.

 RKL har ikke sekretærfunksjon for fallviltgruppa og det kommunale

rovviltjaktlaget. Fallviltgruppa er uavhengig av viltnemndssekretær og fører

sine referater selv og sender viltnemndssekretær rapporter og resultat av

fallviltoppdrag.

 Viltnemndsekretæren koordinerer arbeidet mellom viltnemnda og

fallviltgruppa.

 Viltnemndsekretæren koordinerer arbeidet mellom viltnemnda og kommunalt

rovviltjaktlag.

 Viltnemndssekretæren har det praktiske ansvaret for gjennomføring av

jegerprøven jfr. forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, FOR -2002-03-

22-313.

 Skjema for godtgjørelser til viltnemnda og fallviltgruppa følger Nittedals

regulativ. Viltnemndsekretæren kontrollerer alle skjema for utbetaling av

godtgjørelse før de oversendes kommunen ved miljøvernrådgiver i tråd med

rutinebeskrivelsen.

 Arkiveringsansvaret følger den ordinære RKL-avtalen hvor RKL er egen

arkivenhet. For møter i nemnda, vil innkalling, saksdokumenter og vedtak

overføres til kommunen v/miljøvernrådgiver straks dette er klart i tråd med

rutinebeskrivelsen.

 Viltnemndsekretæren innkaller til koordineringsmøte med leder for

fallviltgruppa, skadefellingsleder for rovviltjaktlaget, viltnemndssekretær og

miljøvernrådgiver minimum 1 gang årlig.

Nittedal kommunes oppgaver 

 Nittedal kommune oversender innkommet post og saker som viltnemnda skal

behandle (høringsuttalelser med mer) fortløpende til RKLs postmottak i tråd

med rutinebeskrivelsen.

 Godkjenner saker til politisk behandling.

 Nittedal kommune er oppdragsansvarlig for fallviltgruppa og kommunalt

rovviltjaktlag.



 Nittedal kommune sørger for annonsering av møter i viltnemnda og publisering

av tilhørende protokoller.

 Nittedal kommune utarbeider budsjett for viltnemnda, fallviltgruppa og det

kommunale rovviltjaktlaget, og informerer RKL om vedtatt budsjett i tråd med

rutinebeskrivelsen.

 Nittedal kommune kaller inn til årlige evalueringsmøter.

Fakturering 

Viltnemndssekretærens oppgaver er anslått til 10 % stilling (også overtidsrelatert), 

tilsvarende kr. 72.000,- i 2015. Beløpet prisjusteres årlig i tråd med avtale om 

administrativ vertskommunesamarbeid mellom RKL og Nittedal kommune. Kostnader 

som følge av avtalt merarbeid faktureres til fastsatt timepris som utgjør kr 800 pr time 

i 2015. RKL fører timeregistrering for alt arbeidet, denne følger som vedlegg til 

faktura. 

Fakturering for sekretærfunksjon og for forvaltningsoppgaver skjer to ganger årlig, i 

juni og innen utgangen av desember.  

Kostnader for jegerprøve faktureres separat. 

Utgifter knyttet til faglig oppdatering for å ivareta rollen som viltnemndssekretær 

tilligger RKL. 

Varighet 

Avtalen gjelder fra 01.01.2015 og kan sies opp med ett års varsel av begge parter. 

Partene kan ta avtalen opp til reforhandling ved behov. 

Nittedal, den 15.04.15 

Anne-Birgitte Sveri Knut Samseth 

Rådmann Landbrukssjef 

Vedlegg 

- Viltnemndas mandat gitt av kommunestyret  

- Rutiner Nittedal kommune – RKL 

- Rutiner for rovviltjaktlaget (utformes i etterkant av kommunestyrevedtak 27.04.15). 
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KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE

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

Sign. Utskrift 



KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE

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 

http://www.rokus.no/aktuelt


KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 



Postliste for kontrollutvalget i Nittedal 2015 

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

1 17.2.2015 17.2.2015 x Romerike Revisjon IKS Revisjonsgjennomgang vedr. oppfølging av 
KST sak 50/14, punkt 9. 

420.6.1 

2 15.4.2015 15.4.2015 x Nittedal kommune  Svar på spørsmål fra kontrollutvalget – 
viltforvaltning. 

420.6.1 

3 27.3.2015 27.3.2015 x Nittedal kommune Brev til rådmannen vedr. viltnemda. 420.2.2 

4 27.3.2015 27.3.2015 x Nittedal kommune Brev til rådmannen vedr. varslingssaker 
2014. 

420.2.2 

5 8.4.2015 8.4.2015  x Nittedal kommune Svar fra rådmannen vedr. varslingssaker 
2014. 

420.5.1 

6 14.4.2015 14.4.2015 x Nittedal – eiendom KF Årsregnskap og årsberetning for 2014. 420.8.3 

7 14.4.2015 14.4.2015 x Nittedal kommune Årsregnskap og årsberetning for 2014. 420.7.3 

8 15.4.2015 15.4.2015 x Nittedal kommune Svar fra rådmannen vedr. viltnemda. 420.5.1 

9 17.4.2015 17.4.2015 x Romerike Revisjon IKS Revisor beretning 2014 Nittedal kommune. 420.7.3 

10 17.4.2015 17.4.2015 x Romerike Revisjon IKS Revisors beretning 2014 Nittedal – eiendom 
KF. 

420.8.3 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 
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KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 

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

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

xx.x.15 01/2015 Særutskrift sendt 

til kommunestyret 

15.01. 

Avventer 

kommunestyre

ts behandling 

Kommunes

tyret 21.01, 

sak 56/15 



8.5.2014 14/2014 Kartlegging av 

vedlikeholdsetterslepet i 

Nittedal kommune 2013. 

1. Kontrollutvalget tar saken til etterretning.

2. Kontrollutvalget ber om å få en orientering vedrørende

nytt ambisjonsnivå for å håndtere

vedlikeholdsetterslepet i Nittedal kommune etter

behandlingen av budsjett- og handlingsplanen for

2014-2017.

Kaller inn 

daglig leder 

Laila 

Jensen for 

en ny 

orientering. 

27.11.14 25/2014 Forvaltningsrevisjonsrapport – 

Oppfølging av vedtak. 

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning, og er tilfreds med 

at administrasjonen har systemer og rutiner for oppfølging av 

politiske vedtak, samt at politiske vedtak i stor grad blir 

iverksatt i tråd med det som er vedtatt.  

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med 

følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.

2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp

revisjonens anbefalinger:

o Rådmannen bes om å arbeide videre med å få

vedtaksoppfølgingssystemet til å fungere etter sin

hensikt og utvikle skriftlige rutiner for hvordan

systemet skal brukes med beskrivelse av roller,

ansvar og myndighet.

o Rådmannen bes om å legge stor vekt på å

rapportere regelmessig til politisk nivå om saker

under utredning og om iverksettelse av vedtatte

saker. Dette skal særlig etterstrebes for

verbalvedtak som ofte spiller en viktig politisk

rolle for de folkevalgte. Dersom rådmannen er

usikker på om et verbalvedtak bare er en form for

Kommunestyret Avventer 

kommunest

yret sin 

behandling 
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2 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

politisk intensjonserklæring, skal dette avklares 

med de folkevalgte. 

o Det skal som hovedregel settes en tidsfrist for alle

vedtak, unntatt verbalforslag.

27.11.14 30/2014 Kontrollutvalgets årsplan for 

2015. 

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for

2015 med de endringer som fremkom i møtet.

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til

vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan

for 2015 til orientering.

Kommunestyret Avventer 

kommunest

yrets 

behandling 



26.2.2015 1/2015 Revisjonsnotat om oppfølging 

av vedtak – viltnemda. 

1. Kontrollutvalget er sterkt kritisk til at administrasjonen

ikke har klart, etter kommunestyre sak 50/14, å fremlegge

sak om mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen

raskere.

2. Kontrollutvalget ber om å få se alle avtaler og budsjett som

foreligger mellom kommunen og Regionskontoret

landbruk vedrørende sekretærfunksjonen.

Rådmannen Legges frem i 

møtet den 

7.5.15. 



26.2.2015 2/2015 Kontrollutvalgets årsrapport for 

2014. 

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas.

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til

vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for

2014 til orientering.

Kommunestyret Kommunes

tyret 27.4, 

sak 24/15. 



26.2.2015 3/2015 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS. 

Saken tas til orientering. 


26.2.2015 4/2015 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


26.2.2015 5/2015 Eventuelt. 


7.5.2015 6/2015 



TILTAKSPLAN 

2015 

KONTROLLUTVALGET I 

NITTEDAL KOMMUNE 

Oppdatert 30.4.15 
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___________________________________________________________________________ 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 
26.2.15  Behandle revisjonsgjennomgang av rådmannens oppfølging av kommunestyre sak

50/14, punkt 9.

9.4.15 (avlyst)  

7.5.15  Oppfølgingssak - Revisjonsnotat om oppfølging av vedtak – viltnemda (KU sak

1/2015).

 Varslinger 2014.

18.6.15  Virksomhetsbesøk til Romerike Krisesenter IKS.

17.9.15  

19.11.15  Opplæring av nytt kontrollutvalg.

10.12.15  

Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 
26.2.15  

9.4.15 (avlyst)  

7.5.15  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2014.

18.6.15  

17.9.15  

19.11.15  

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

Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon 
26.2.15  

9.4.15 (avlyst)  

7.5.15  

18.6.15  Bestille neste forvaltningsrevisjonsprosjekt.

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet - Anskaffelser og kontraktsoppfølging.

Rådmannen rapporterer via kommunens årsberetning 2014.

17.9.15  Behandle prosjektplan for neste forvaltningsrevisjonsprosjekt.

19.11.15  

10.12.15  Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet - følges vedtak opp.

 Overordnet analyse.

Møte Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
26.2.15  

9.4.15 (avlyst)  

7.5.15  

18.6.15  

17.9.15  Behandle selskapskontroll NRV AS.

19.11.15  

10.12.15  Overordnet analyse.
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Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
26.2.15  

9.4.15 (avlyst)  

7.5.15  

18.6.15  

17.9.15  Kontrollutvalget og Romerike Revisjon IKS utarbeider en skriftlig avtale om

finansiell- og forvaltningsrevisjon for 2015.

19.11.15  

10.12.15  Oppdragsansvarlig revisorer avgir skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet.

Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
26.2.15  

9.4.15 (avlyst)  

7.5.15  

18.6.15  

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

kontrollutvalget.

19.11.15  

10.12.15  

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

9.4.15 (avlyst)  

7.5.15  

18.6.15  

17.9.15  

19.11.15  

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



KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE

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

Sign. Utskrift 




