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(Forfall må meldes så snart som mulig til tlf.: 67 93 45 81 / 99 50 34 02, 
e-post: oyshag@lorenskog.kommune.no) 

Innkalt til sak Rådmann i sak 24/2015 og 25/2015. 

SAKSLISTE 

Sak nr. Sak Ca. tid for 
behandling 

24/2015 Oppfølging av revisjonsgjennomgang vedrørende kjøp av varer og 
tjenester gjort i Eidsvoll kommune i perioden 2011-2013. 

17:00 

25/2015 Orientering ved rådmannen. 17:45 
26/2015 Eierskapskontroll – Øvre Romerike Industriservice AS. 18:45 
27/2015 Revisorbrev nr 4 - Endelig innberetning om mistanke om 

misligheter. 
19:45 

28/2015 Rapport revisjonsåret 2014/2015. 20:00 
29/2015 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og 

forvaltningsrevisor. 
20:30 

30/2015 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2016. 20:45 
31/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 21:00 
32/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 21:05 
33/2015 Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget. 21:10 
34/2015 Eventuelt. 21:30 



 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE 
 

 

 
Hans Chr. Wilberg (sign.) 
Kontrollutvalgets leder 
 
                                                                                                                              Lørenskog 31.8.2015 
                                                                                                                                  
                                                                                                                              Øystein Hagen                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                              Konsulent 



 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE 
 

 

 

Sak nr. Sak Møtedato 
24/2015 Oppfølging av revisjonsgjennomgang 

vedrørende kjøp av varer og tjenester gjort i 
Eidsvoll kommune i perioden 2011-2013. 

7.9.15 

 
Saksbehandler 

• Øystein Hagen 
 
Saksdokumenter 

1. Revisjonsgjennomgang vedrørende kjøp av varer og tjenester gjort i 
Eidsvoll Kommune i perioden 2011-2013. 

2. Rådmannens svar på oppfølging av kommunestyresak PS 14/26, datert 
17.8.15. 

 
Saksopplysninger 
Kommunestyret behandlet revisjonsgjennomgang vedrørende kjøp av varer og 
tjenester (vedlegg 1) i sitt møte den 8.april 2014, sak PS 14/26. Følgende vedtak 
ble fattet: 
 

a. Kommunestyret ser alvorlig på at kommunen ikke har fulgt lov og 
forskrift om offentlige anskaffelser vedrørende kjøp av varer og tjenester 
gjort i Eidsvoll kommune i perioden 2011-2013. 

b. Kommunestyret forventer at administrasjonen følger lov og forskrift om 
offentlige anskaffelser, og ber rådmannen om å sørge for at Eidsvoll 
kommune følger lov og forskrift vedrørende alle anskaffelser i 
kommunen. 

c. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp denne saken. 
 
Kontrollutvalget har bedt rådmannen om en skriftlig og muntlig orientering på 
hvordan kommunestyrets vedtak er fulgt opp i denne saken. Hvilke tiltak er 
iverksatt, og hvordan tilsikrer nå kommunen at lov og forskrift om offentlige 
anskaffelser følges? 
 
Rådmannens skriftlige redegjørelse ligger vedlagt saken (vedlegg 2). 
Økonomisjef vil være til stede under behandlingen av saken. 
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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 
 
 
 
 
 

Sign. Utskrift 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.03.2014 

Øvre Romerike 
Revisjonsdistrikt IKS 

Offentlige anskaffelser 

Eidsvoll kommune  

i perioden 2011-2013 

Vedlegg 1 til sak 24/2015



18.03.2014 

Øvre Romerike 
Revisjonsdistrikt IKS 

Kontrollutvalgets bestilling 

Kontrollutvalget fattet i møte 25.11.13 Sak 

30/2013, punkt 3, følgende vedtak: 

«Kontrollutvalget ber revisjonen om å 

gjennomgå kjøp av varer og tjenester gjort i 

Eidsvoll kommune i perioden 2011-2013. 

Kontrollutvalget ønsker å finne ut om det er 

flere kjøp av tjenester hvor det skulle ha vært 

lyst ut konkurranse. Revisjonen bes å kartlegge 

dette og rapportere tilbake til kontrollutvalget i 

møte den 3. februar 2014.» 



Avgrensninger i forhold til 

bestillingen 

Leverandører som har levert varer/tjenester 

for mer enn kr 500 000,- eks mva per år i 

perioden 2011-2013, og med fakturaer 

pålydende kr 50 000,- eller mer. 

Utplukket er foretatt fra kommunens 

driftsregnskap.  

På bakgrunn av ovennevnte avgrensninger 

ble 39 leverandører kontrollert. 
18.03.2014 

Øvre Romerike 
Revisjonsdistrikt IKS 



Innhenting av dokumentasjon 

Revisjonen har vært i kontakt med Øvre 

Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) og 

innkjøpsansvarlig med flere i Eidsvoll 

kommune om  det foreligger avtaler/utlysning 

vedrørende anskaffelsene. 

18.03.2014 

Øvre Romerike 
Revisjonsdistrikt IKS 



Funn 

Agro Nova AS (slamhåndtering) 
• Kommunen inngikk en forsknings- og utviklingsavtale om

levering av avløpsslam tilsatt fibral med leverandøren 30.11.07.

• Avtalen om levering av avløpsslam ble sagt opp av

leverandøren 15.09.10.

• Anskaffelser i 2011 (1,2 mill kr) gjelder kun kjøp av fibral

(tilsetningsprodukt i kloakkslam).

• Etter kommunens vurdering var det bare en tilbyder/leverandør

for denne anskaffelsen.

• Det må være klart at kun èn leverandør kan oppfylle

anskaffelsen på det tidspunktet oppdragsgiver skal tildele

kontrakten. Dette er, etter vår vurdering, ikke dokumentert av

kommunen.

Per dags dato benyttes ikke denne leverandøren av Eidsvoll 

kommune. 
18.03.2014 

Øvre Romerike 
Revisjonsdistrikt IKS 



Funn forts. 

Lindum Oredalen AS (slamhåndtering) 
• Anskaffelsen i 2012-2013 (2,2 mill kr) gjelder levering av slam fra

renseanlegget for viderebehandling.

• Kommunen skriver i sitt svar til revisjonen at Mattilsynet i sin

rapport av 25.10.11 påla kommunen fra 01.01.12 og levere

avløpsslam til Lindum inntil Bårlidalen renseanlegg er ferdig

ombygd.

• Vi stiller spørsmål ved om Mattilsynet kan pålegge kommunen å

benytte en bestemt leverandør til mottak av slam.

• Etter kommunens vurdering var det bare en tilbyder/leverandør for

denne anskaffelsen.

• Det må være klart at kun èn leverandør kan oppfylle anskaffelsen

på det tidspunktet oppdragsgiver skal tildele kontrakten. Dette er,

etter vår vurdering, ikke dokumentert av kommunen.

18.03.2014 

Øvre Romerike 
Revisjonsdistrikt IKS 



Funn forts. 

Ragn-Sells AS (innsamling og transport av avfall 

fra husholdninger) 

• Kontrakt inklusiv opsjon opphørte 30.09.12.

• Kommunen har anskaffet tjenester fra samme

leverandør etter at avtalen opphørte for 0,8 mill

kr.

• Anskaffelsen skulle etter vår vurdering vært

utlyst på Doffin.

• Ny avtale vedrørende innsamling og transport av

avfall fra husholdninger ble inngått med Bentzen

Transport AS fra 01.10.12.

 18.03.2014 

Øvre Romerike 
Revisjonsdistrikt IKS 



Funn forts. 

Kemira Chemicals AS (fellingskjemikalier til 

avløpsrensing) 

• Kommunen har anskaffet varer i perioden

2011-2013 for 2,8 mill kr.

• Anskaffelsen skulle etter vår vurdering vært

utlyst på Doffin.

• Forespørsel om levering av kjemikalier er nå

utlyst på Doffin (07.02.14).

18.03.2014 

Øvre Romerike 
Revisjonsdistrikt IKS 



Funn forts. 

Lemminkäinen Norge AS (asfaltering) 

• I perioden 04.09.11-25.05.13 har kommunen

ikke hatt noen rammeavtale på asfaltering.

• I samme periode har kommunen anskaffet

varer og tjenester for til sammen 3 mill kr.

• Anskaffelsen skulle etter vår vurdering vært

utlyst på Doffin.

• Per dags dato har kommunen inngått en

rammeavtale med firmaene

Peab/Veidekke/NCC på asfaltering.

18.03.2014 

Øvre Romerike 
Revisjonsdistrikt IKS 



Funn forts. 

BDO (regnskapstjenester) 

• Kommunen har inngått avtale om bistand fra konsulent for

perioden 01.10.13 og frem til årsavslutning av regnskapet

for 2013 er gjennomført, og senest 01.04.14.

• I sitt svar til revisjonen skriver kommunen at anskaffelse

av regnskapssjef ikke er utlyst i Doffin og at det aldri

skulle koste over kr 500 000,-.

• Avtalen er inngått med en pris på kr 65 000,- per uke. For

perioden avtalen gjelder for vil kontraktssummen

overstige kr 500 000,- (6 mnd à 4 uker â 65 000 = 1,5 mill

kr).

• Etter vår vurdering skulle anskaffelsen vært utlyst på

Doffin.

18.03.2014 

Øvre Romerike 
Revisjonsdistrikt IKS 



Funn forts. 

Kjøp av habiliteringstjenester 

• Kjøp av tjenester i perioden 2011-2013 (2,9 mill kr).

• I svar fra kommunen skriver de at anskaffelsen ikke er

utlyst på Doffin, og vurderer at dette kjøpet ikke ville

vært aktuelt som en offentlig anskaffelse med

bakgrunn i den akutte situasjonen og brukers spesielle

behov.

• Det må være klart at kun èn leverandør kan oppfylle

anskaffelsen på det tidspunktet oppdragsgiver skal

tildele kontrakten. Dette er, etter vår vurdering, ikke

dokumentert av kommunen.

18.03.2014 

Øvre Romerike 
Revisjonsdistrikt IKS 



Funn forts. 

Kjøp av omsorgstjenester 

• Kjøp av tjenester i perioden 2011-2013 (1,8 mill

kr).

• I svar fra kommunen skriver de at anskaffelsen

ikke er utlyst på Doffin, og vurderer at det for dette

kjøpet var kun en tilbyder og dermed ikke aktuelt

som en offentlig anskaffelse.

• Det må være klart at kun èn leverandør kan

oppfylle anskaffelsen på det tidspunktet

oppdragsgiver skal tildele kontrakten. Dette er,

etter vår vurdering, ikke dokumentert av

kommunen.
18.03.2014 

Øvre Romerike 
Revisjonsdistrikt IKS 



Oppsummering 

Revisjonens gjennomgang av Eidsvoll 

kommunes kjøp av varer og tjenester i perioden 

2011-2013 (bokført i driftsregnskapet) har 

avdekket at kommunen har foretatt flere 

anskaffelser som etter vår vurdering er i strid 

med lov og forskrift om offentlige anskaffelser.  

For noen av anskaffelsene, som nevnt over, er 

kundeforholdet med leverandør per i dag 

opphørt eller i ferd med å avsluttes.  

18.03.2014 

Øvre Romerike 
Revisjonsdistrikt IKS 



Eidsvoll kommune
Sentraladministrasjonen

Deres ref:
Vår ref.:
Dato:
Saksbehandler:

412.2.2-07.09
2012/1219/DER
17.08.2015
David Eriksen

Avsenderadresse.: Besøksadresse.: Bankkonto: IBAN: BIC-adr.:
Postboks 90
2081 Eidsvoll

Rådhusgata 1
2080 Eidsvoll

8601.41.88209
7855.05.02371 (skatt)

NO9286014188209
NO2178550502371

DABANO22
DNBAOKK

Telefon: 66107000 Dir.telefon: Org.nr.:
Telefaks: 66107001 Telefaks:  964 950 113
E-post: 
post@eidsvoll.kommune.no

Internettadr.:
www.eidsvoll.kommune.no

Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS
PB 304
1471 LØRENSKOG

Att. Øystein Hagen

Oppfølging av revisjonsgjennomgang vedrørende kjøp av varer og 
tjenester gjort i Eidsvoll Kommune i perioden 2011-2013

Vi viser til Deres brev av 12. august vedrørende Eidsvolls revisjonsgjennomgang av kjøp av varer og 

tjenester i perioden 2011-2013.  

Tiltak som Eidsvoll kommune har iverksatt er følgende:

Ved årsskiftet 2012/2013 ble det opprettet egen stilling som innkjøpsansvarlig i kommunen og stillingen 

har vært besatt i 100 % stillingshjemmel fram til slutten av april 2015. Stillingen er underlagt 

økonomisjef. Når vedkommende som arbeidet i stillingen sluttet ble det endringer i innhold til stillingen 

med ca. 50 % hjemmel som innkjøpsansvarlig og 50 % styrking av økonomirådgiverfunksjonen. Dette i 

samråd med vedkommende som var ansatt i stillingen på dette tidspunktet og ny person er ansatt i 

stillingen fra og med 1.august. På Øvre Romerikes Innkjøps-kontor er det utarbeidet egen instruks for 

stillingen. Denne instruksen er vedtatt i alle kommunestyrer på Øvre Romerike. 

Link til instruksen på Orik.no:

https://www.oru.no/Documents/%c3%98vre%20Romerike%20Innkj%c3%b8pssamarbeid/Regler%20og

%20instrukser/Instruks%20for%20innkj%c3%b8psansvarlige.pdf

Tiltak som ØRU har iverksatt på innkjøpsområdet:

Kommunene har etablert et prosjekt som har og arbeider med innføring av e-handel for ØRU. Det vises 

til link for forklaring hva prosjektet inneholder:

https://www.oru.no/Documents/%c3%98vre%20Romerike%20Innkj%c3%b8pssamarbeid/e-

handel%20prosjekt/23-06-2013%20Infobrev%201%20prosjekt%20e-

handel%20%c3%98vre%20Romerike.pdf

Eidsvoll kommune har rullet ut e-handelsprosjektet i løpet av høsten 2014 og vårparten 2015.  Det ble 

arrangert interne kurs hvor hver enkelt innkjøper gjennomgikk opplæring i bruk av datasystemet. 

Ansvarlig for opplæring var innkjøpsansvarlig sammen med regnskapsavdelingen. Opplæringen var også 

lagt opp slik at man også fikk en kort gjennomgang av hovedprinsippene i Lov og forskrift om offentlig 

Vedlegg 2 til sak 24/2015
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anskaffelser. Det planlegges et repetisjonskurs i løpet av september slik at alle har mulighet til å 

repetere det som tidligere ble gjennomgått sist vår. 

Økonomisjef vil være til stede under møtet i kontrollutvalget 7.september klokken 17.00

Med hilsen

Knut Haugstad
Rådmann

David Eriksen
økonomisjef

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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Sak nr. Sak Møtedato 
25/2015 Orientering ved rådmannen. 7.9.15 

Saksbehandler 
• Øystein Hagen

Saksdokumenter 
• Saksfremlegg til formannskapet sak 15/57.

Saksopplysninger 
I forbindelse med overskridelsene på renseanlegget i Bårlidalen (vedlegg) så 
har kontrollutvalget bedt rådmannen om en orientering i saken.  

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 



Eidsvoll kommune
Kommunal drift

Arkivsak: 2006/207-62
Arkiv: M41
Saksbehandler:
Lars Prestegård
Dato: 24.08.2015

Saksframlegg

Utv.saksnr Utvalg Møtedato
Formannskapet

Bårlidalen renseanlegg - oppfølging av formannskapets vedtak i sak 
42/15

Rådmannens innstilling

Administrasjonen bes raskest mulig gjennomføre tiltak for å redusere risikoene i prosjektet. 
Endelig rapport legges frem høsten 2015.

SAKSUTREDNING

1. Saksopplysninger

I forbindelse med behandling av Økonomirapport 1-2015 vedtok formannskapet følgende den 
9. juni:

Formannskapet ber om en mer utfyllende rapport om overskridelsene på kr 50 millioner på 
renseanlegget i Bårlidalen. Rapporten legges frem for formannskapet i første møte etter 
sommerferien.

Administrasjonen startet umiddelbart en gjennomgang for å kartlegge økonomi, framdrift og 
risikofaktorer i prosjektet. Med bakgrunn i prosjektet størrelse og kompleksitet vurderte 
administrasjonen at det var nødvendig å leie inn ekstern kompetanse for å få klarhet i alle 
forhold knyttet til prosjektet. Hensikten med ekstern bistand er dels bistand til videreføring og 
ferdigstillelse av prosjektet, og dels evaluering med tanke på fremtidige prosjekter.

Rådmannen har beskrevet følgende mandat for gjennomgang av prosjektet:

- Gjennomgang av sentrale grunnlagsdokumenter
- Gjennomgang av kontakter
- Gjennomgang av referater, rapporter og planer knyttet til prosjektgjennomføringen
- Gjennomgang av utbetalinger
- Gjennomgang av annen dokumentasjon som kan ha betydning for 

prosjektgjennomføringen

Den eksterne gjennomgangen skal gi løpende tilbakemelding om forhold som må følges opp 
under prosjektarbeidet og i tillegg munne ut i en rapport hvor forhold av betydning for prosjekt 

Vedlegg til sak 25/2015 
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gjennomføringen fremkommer. Rapporten skal inneholde oversikt over hva som gjenstår av 
arbeid, samt hvilke risikofaktorer som ligger i prosjektet og som har påvirket framdrift og 
kostnader. Endelig rapport vil foreligge i løpet av høsten 2015.

Rådmannen har inngått avtale med Svendby Bygg Consult AS om oppdraget i henhold til 
kommunens rammeavtaler.

2. Vurdering

Bårlidalen renseanlegg er et av kommunens største enkeltprosjekter med en kostnadsramme 
på 264 mill. kr., inkludert tilleggsbevilgning våren 2015. Med bakgrunn i at det er avdekket 
sviktende kontroll og prosjektstyring ansees det nødvendig med en helhetlig gjennomgang av 
alle forhold knyttet til prosjektet. Ut fra prosjektets størrelse og varighet vil dette være en 
tidkrevende oppgave som forutsetter tilstrekkelig kompetanse på prosjektering og oppfølging 
av store prosjekter.

I tillegg til gjennomgang av prosjektet, er det igangsatt også andre tiltak for å redusere 
risikofaktorer i prosjektet. Vi er i ferd med å inngå avtale med T-2 prosjekt for å få på plass 
profesjonell prosjektleder via våre rammeavtaler på dette område, og det er gjort endringer og 
oppbemanning av byggeledelse, samt tydeliggjøring av oppfølgings- og rapporteringsrutiner. 
Byggeledelsen skal avgi skriftlig statusrapporter månedlig innenfor områdene økonomi, 
framdrift og kvalitet til prosjektleder og virksomhetsleder.
Da prosjektet er så langet inn i byggeprosessen er det vanskelig å gjøre vesentlige kutt eller 
forenklinger som gir reelle kostnadskutt på det nåværende tidspunkt. Det jobbes likevel med å 
finne slike muligheter å få dette effektuert om mulig. 

Rådmannen konstaterer at kommunen ikke har hatt kontroll på prosjektet, at det fortsatt er 
mange risikofaktorer, men mener at det nå gjøres grep som er helt nødvendige for å redusere 
den økonomiske risikoen.

3. Alternativer

Alternative løsninger ansees ikke aktuelle på nåværende tidspunkt.

4. Konklusjon

Rådmannen forutsetter at prosjektgjennomgangen gjennomføres som planlagt. Endelig rapport 
legges frem for formannskapet i løpet av høsten 2015.
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Sak nr. Sak Møtedato 
26/2015 Eierskapskontroll – Øvre Romerike 

Industriservice AS. 
7.9.15 

Saksbehandler 
• Øystein Hagen

Saksdokumenter 
• Eierskapskontroll – Øvre Romerike Industriservice AS (ettersendes

medlemmene).

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av 
eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder 
kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør 
dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger 
(eierskapskontroll), jf. kommuneloven § 77 og §§ 13-15 i forskrift om 
kontrollutvalg.  

Bakgrunnen for denne selskapskontrollen er revidert plan for selskapskontroll 
2014-2016 som er vedtatt av kontrollutvalget og kommunestyret.  

Denne selskapskontrollen har som formål å gjennomgå og vurdere om 
kommunenes eierinteresser i Øvre Romerike industriservice AS utøves i 
samsvar med kommunestyrenes vedtak og forutsetninger.

Kontrollen tar sikte på å besvare følgende problemstillinger: 
Problemstilling 1:  
Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?  
a. Har den enkelte eierkommunen etablert gode rutiner for oppfølging og
evaluering av sine eierinteresser? 
b. Følges rutinene opp og utøves kommunens eierinteresser i samsvar med
kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og 
etablerte normer for god eierstyring?  
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Problemstilling 2:  
Opptrer selskapet ellers i tråd med grunnleggende krav og normer for drift og 
ledelse av et selskap?  

Selskapskontrollen har en bred tilnærming og søker å fange opp flest mulige 
problemstillinger relatert til eierskapsoppfølgingen. Kontrollen vil ikke gå i 
dybden, men heller identifisere problemstillinger som senere kan bli gjenstand 
for ytterligere undersøkelser. 

Rapporten har vært på høring blant eierne, styret og daglig leder, også dette 
for å sikre et så korrekt bilde som mulig av selskapet og eierstyringen. 

På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen er revisjonens anbefalinger: 
- Det bør utarbeides felles eierstrategi for selskapet.  
- Formålsbestemmelsen i vedtektene bør oppdateres.  
- Det bør etableres valgkomite i henhold til kommunenes eiermelding.  
- Den enkelte eier bør ha utarbeidet tilfredsstillende rutiner for oppfølging 

av eierskapet internt i kommunen (gjelder Eidsvoll og Nannestad 
kommune).  

- Hele styret bør registreres i styrevervregisteret. 

Revisjonen har fått opplyst fra blant annet daglig leder i ØRU at arbeidet med å 
utarbeide felles eierstrategi for ASet er planlagt, men foreløpig ikke påbegynt. 

Etter at arbeidet med eierskapsrapporten var igangsatt har 
generalforsamlingen i ØRI blant annet fattet følgende vedtak den 22. mai 2015: 
At det snarest settes i gang en prosess for å endre vedtektene og å sikre en 
sammensetning av styret i samsvar med felles eierstrategi. Dette innebærer 
bl.a. at selskapet bør ha et passe stort kompetansestyre og at det etableres en 
ordning med valgkomite. Generalforsamlingen ønsker at selskapets styre 
sender et forslag til nye vedtekter til behandling i kommunestyrene og at det 
deretter avholdes ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære 
generalforsamlingen vedtar nye vedtekter og virkningstidspunkt.    
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Dette har også revisjonen omtalt i eierskapsrapporten hvor det henvises til 
generalforsamlingens protokoll som viser at dette er fulgt opp og vedtatt. 

Dette saksfremlegget er basert på høringsutkastet og således før 
høringsuttalelser foreligger. Det tas derfor forbehold om endringer i rapport og 
saksfremlegg.  

Det legges opp til at revisjonen presenterer rapporten i møte før utvalget 
behandler rapporten. 

Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget vil følge opp rapportens anbefalinger i løpet av 2016.
2. Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

• Kommunestyret ber om at det utarbeides rutiner/prosedyrer for
oppfølging av eierskap internt i kommunen.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 
Eidsvoll kommunestyre 
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Sak nr. Sak Møtedato 
27/2015 Revisorbrev nr 4 - Endelig innberetning om 

mistanke om misligheter. 
7.9.15 

Saksbehandler 
• Øystein Hagen

Saksdokumenter 
• Revisorbrev nr 4 - Endelig innberetning om mistanke om misligheter –

Manglende kontanter

Saksopplysninger 
Etter forskrift om revisjon i kommuner § 3 femte ledd skal revisor sende 
endelig innberetning til kontrollutvalget når saksforholdet om misligheter eller 
mistanke om mislighet er nærmere avklart. Videre fremgår det av § 4 andre 
ledd i samme forskrift at revisor skal påpeke misligheter ovenfor 
kontrollutvalget.  

Revisjonen har tidligere muntlig innrapportert en sak som dekkes av 
overstående.  

Saken gjelder avvik vedr. levert dagsoppgjør ved en virksomhet i Eidsvoll 
kommune. Avviket består av differanse mellom antall poser droppet i nattsafe 
og antall poser hentet og skannet. Beløpet i posen som utgjør avviket er oppgitt 
å være på 9 718,- kroner og skal være droppet 28.9.2013. 

Saken ble ikke rapportert til kommunens ledelse før november 2014. 

Kommunen har valgt ikke å politianmelde forholdet, men har iverksatt tiltak på 
bakgrunn av denne saken. 
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På bakgrunn av de opplysninger revisjonen har mottatt fra kommunen og de 
undersøkelser som er gjort, kan det se ut til at det er flere rutiner som har 
sviktet i denne saken, men at det ikke er påvist misligheter i denne saken. 
Revisjonen vil derfor ikke foreta seg ytterligere undersøkelser i saken. 

Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget registrerer at kommunen har iverksatt tiltak på

bakgrunn av denne saken, samt at det ikke er påvist misligheter.
2. Saken tas til etterretning.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 



Vedlegg til sak 27/2015
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Sak nr. Sak Møtedato 
28/2015 Rapport revisjonsåret 2014/2015. 7.9.15 

Saksbehandler 
• Øystein Hagen

Saksdokumenter 
• Rapport revisjonsåret 2014/2015 (ettersendes medlemmene).

Saksopplysninger 
Romerike Revisjon IKS (RRI) legger frem en rapport for revisjonsåret 
2014/2015. Revisjonsåret strekker seg fra juni til juni, og det er av den grunn 
rapportert til kontrollutvalget for samme tidsintervall.  

Rapporten inneholder en oversikt om selskapet og oppgaver og leveranser, 
hvor det bl.a. er redegjort for tidsforbruket for revisjonsoppgaver i Eidsvoll 
kommune.  

Rapporten ettersendes medlemmene og legges ved protokollen. 

Det legges opp til at revisjonen presenterer rapporten i møtet. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapport for revisjonsåret 2014/2015 til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 
29/2015 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig 

regnskapsrevisor og forvaltningsrevisor. 
7.9.15 

Saksbehandler 
• Øystein Hagen

Saksdokumenter 
1. Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig regnskapsrevisjon
2. Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisjon

Saksopplysninger 
I følge revisjonsforskriftens § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og 
ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til 
kontrollutvalget. 

Revisjonen legger frem uavhengighetserklæring for oppdragsansvarlig revisor 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon i denne saken. 

Forslag til vedtak 
Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 



Vedlegg 1 til sak 29/2015







Vedlegg 2 til sak 29/2015
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Sak nr. Sak Møtedato 
30/2015 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 

2016. 
7.9.15 

Saksbehandler 
• Øystein Hagen

Saksdokumenter 
1. Romerike Revisjon IKS sitt budsjettforslag for 2016.
2. ROKUS IKS sitt budsjettforslag for 2016.

Saksopplysninger 
Ifølge forskrift om kontrollutvalg § 18 så skal kontrollutvalget utarbeider forslag 
til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets 
forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 
formannskapets innstilling til kommunestyret. 

Kontrollutvalgets egen virksomhet 
Denne virksomheten blir som tidligere, med godtgjørelser, abonnementer, 
møteutgifter og kurs. Det er ikke foreslått noen endring i forhold til 
kontrollutvalgets virksomhet i 2015. Beregning av godtgjørelse til 
kontrollutvalget er basert på syv møter i året.        

Revisjonen  
Representantskapet i selskapet skal vedta en ramme for virksomheten, og 
dette blir behandlet i representantskapets møte den 27.8.15. Foreløpig 
foreligger kun innstillingen fra styret, jf. vedlegg 1. I forslaget er Romerike 
Revisjon IKS totale budsjettramme satt til kr 25 086 000. Betalingsmodellen 
bygger på et gradert fast grunnbeløp per kommune og resten etter 
innbyggertall. Begge bygger på folketall i kommunen. For Eidsvoll kommune er 
det årlige tilskuddet for 2016 satt til kr 1 950 317.       

I en overgangsfase på 4 år (2013 – 2016) bidrar deltakerkommunene med et 
ekstra driftstilskudd på til sammen kr 4 mill. Deltakerkommunenes andel av 
tilskuddet følger samme prinsipp som for eier- og ansvarsandeler i 
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selskapsavtalen § 6. For Eidsvoll kommune er det ekstra driftstilskuddet for 
2016 satt til kr 42 500. 

Eidsvoll kommunes driftstilskudd til Romerike Revisjon IKS for 2016: 
Sum årlig tilskudd = kr 1 950 317  
Ekstra driftstilskudd år 4 (oppstartstilskudd) = kr 42 500  
Samlet tilskudd 2016 = kr 1 992 817 

Dersom det skulle bli noen endringer i budsjettene for Romerike Revisjon IKS i 
forbindelse med representantskapsbehandlingen, vil kommunen bli informert 
om dette. 

Det vises til selskapsavtalen og eierskapsavtalen for Romerike Revisjon IKS for 
ytterligere detaljer. 

Sekretærfunksjonen 
Representantskapet i selskapet skal vedta en ramme for virksomheten, og 
dette blir behandlet i representantskapets møte 27.8.15. Foreløpig foreligger 
kun innstillingen fra styret, jf. vedlegg 1. I forslaget er ROKUS totale 
budsjettramme satt til kr 2 972 000. I budsjettforslaget er betalingen fra 
kommunene fordelt med 40 % etter folketall og 60 % er fordelt likt og blir 
justert etter medgått tid ved årsslutt. Tidligere var fordelingen 60 % etter 
folketall og 40 % etter medgått tid. For Eidsvoll kommune sin del vil dette 
utgjøre kr 222 542.  

Dersom det skulle bli noen endringer i budsjettene for ROKUS i forbindelse med 
representantskapsbehandlingen, vil kommunen bli informert om dette. 

Det vises til selskapsavtalen for ROKUS for ytterligere detaljer. 
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Totalt 
Det samlede forslaget er som følger: 

Poster 
Budsjett 

2016 
Budsjett 

2015 
Kontrollutvalget Godtgjørelser 

kontrollutvalget 81 000 81 000 
Reiseutgifter/kjøregodtgj. 1 000 1 000 
Arbeidsgiveravgift 11 000 11 000 
Kontorutgifter, telefon, 
aviser, tidsskrifter 10 000 10 000 
Møteutgifter 3 000 3 000 
Kurs 35 000 35 000 
Sum 141 000   141 000 

Sekretariatet Ramme for virksomheten 222 542*) 212 623 
Revisjonen Ramme for virksomheten 1 992 817*) 1 956 700 

2 356 359 2 310 323 
 *) Ikke behandlet i representantskapet 

Forslag til vedtak 
1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Eidsvoll

kommune vedtas, med forbehold om representantskapsbehandling i
Romerike Revisjon IKS og ROKUS IKS, og oversendes kommunen som
kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2016.

Poster 
Budsjett 

2016 
Budsjett 

2015 
Kontrollutvalget Godtgjørelser 

kontrollutvalget 81 000 81 000 
Reiseutgifter/kjøregodtgj. 1 000 1 000 
Arbeidsgiveravgift 11 000 11 000 
Kontorutgifter, telefon, 
aviser, tidsskrifter 10 000 10 000 
Møteutgifter 3 000 3 000 
Kurs 35 000 35 000 
Sum 141 000   141 000 

Sekretariatet Ramme for virksomheten 222 542*) 212 623 
Revisjonen Ramme for virksomheten 1 992 817*) 1 956 700 

2 356 359 2 310 323 
*) Ikke behandlet i representantskapet 
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2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende
budsjettet for Eidsvoll kommune 2016.

3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede
beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 
Eidsvoll kommune 
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1 INNLEDNING  
 
I henhold til lov om interkommunale selskaper § 20 skal representantskapet en gang i året vedta 
selskapets økonomiplan. Den skal legges til grunn ved selskapets budsjettarbeid og øvrige 
planleggingsarbeid. Økonomiplanen omfatter de fire neste budsjettår og skal gi en realistisk oversikt 
over forventede inntekter, utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og 
finansieringen av disse. 
 
I forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper av 17.12.1999 
er det gitt utfyllende bestemmelser om årsbudsjettet. Et fullstendig årsbudsjett skal bestå av en 
resultatoversikt utarbeidet på grunnlag av tilsvarende prinsipper og med samme oppstillingsplan 
som resultatregnskapet. Det skal også utarbeides oversikt over investeringer i budsjettåret og 
hvordan disse skal finansieres. 
 

1.1 Forutsetninger 

I årsbudsjettet for 2016 er det er lagt til grunn en lønns- og prisvekst med 3 %. Tilskuddet fra 
kommunene er justert tilsvarende. De årlige tilskuddene fra kommunene utgjør nesten hele 
omsetningen til selskapet. Hvis denne inntekten ikke holder tritt med normal lønnsutvikling i 
selskapet så vil dette på sikt få stor negativ betydning for selskapets drift. Lønnskostnadene binder 
opp ca. 80 % av totale kostnader i selskapet. Selskapet satser på å videreutvikle seg når det gjelder 
bruk av IKT som et viktig verktøy for å effektivisere revisjonens tjenester. 
 
Budsjettet og økonomiplanen er i tråd med de økonomiske forutsetningene som kommunestyrene la 
til grunn ved etablering av selskapet og vedtatt selskapsavtale. Videre vil selskapet, i tråd med 
forutsetningene, ikke få noen realvekst samtidig som revisjonsvolumene øker i kommunene i takt 
med den sterke befolkningsveksten i regionen. I økonomiplanen er det benyttet 2016-kroner, med 
videreføring av dagens aktivitetsnivå.  
 

 
 
 
 
 
 
 

BUDSJETT 2015 
ØKONOMIPLAN 2015 - 2018 



ROMERIKE REVISJON IKS 

VEDTATT AV STYRET I RRI 16.06.2015  Side 2 

2 MÅL OG STRATEGIER 

2.1 Formål  

Romerike revisjon IKS (RRI) skal utføre revisjon og rådgivning for deltakerkommunene.  Dette skal 
skje gjennom dialog og samhandling med folkevalgt og administrativt nivå i deltakerkommunene. 
Kontrollaktiviteten vi utfører skal bidra til å styrke tilliten til kommunalforvaltningen på Romerike.  
 
RRI tilbyr også deltakerkommunene tjenester utover de lovpålagte oppgavene innenfor selskapets 
kompetanseområde. 
 
Selskapet skal også: 

- gi innspill til forbedringer i kommunenes kvalitetsarbeid 

- veilede om regelverk m.m. 

- videreformidle gode eksempler og bidra til læring mellom deltakerkommunene 

 
RRI kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre kommuner enn deltakerkommunene og for 
andre selskaper.   
 

2.2 Oppdrag 

RRI skal utføre en effektiv revisjon preget av uavhengighet og kvalitet. 
 
RRI utgjør en viktig del av den egenkontrollen som kommunene gjennomfører i egen virksomhet, 
med utgangspunkt i bestemmelsene i kommuneloven om kontrollutvalg, revisjon og 
administrasjonssjefens internkontroll. God egenkontroll i kommunene er en viktig forutsetning for et 
velfungerende lokaldemokrati. Kommunene skal sikre at innbyggerne får de tjenester de har krav 
på, og at ressursene forvaltes på en effektiv måte i samsvar med kommunestyrenes forutsetninger. 
Tillit er avgjørende for at kommunene skal makte denne oppgaven på tilfredsstillende vis. Blant de 
viktigste forutsetningene for tillit er forhold som etikk, legalitet, bærekraft, effektivitet og åpenhet. 
Kontroll og tilsynsapparatet er viktig for tilliten til kommunene.    
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Visjon 
         Passe på fellesskapets verdier 

 
Hovedmål i perioden 

  Ledende på kommunal revisjon i Norge 
 

 
 

Strategiske mål 
 

1. Kompetanse 

Videreutvikle oss som en kunnskapsorganisasjon innenfor kommunal revisjon og generell 
kommunekunnskap (styring, organisering, forvaltning og tjenesteproduksjon). 

 
2. Service og kvalitet 

Leveransene våre skal ha høy kvalitet og gi merverdi og læring for kommunene. Arbeidet 
vårt skal være preget av god service og høy effektivitet. 

 
3. Fremtidsrettet 

Vi skal være i forkant av endringer kommunene vil møte, slik at våre tjenester er godt 
tilpasset kommunenes behov. 

 
4. Aktiv i markedet 

Vi skal markere oss som en sentral aktør innen kommunal revisjon.  
 

Vi skal synliggjøre vår kompetanse, produkter og tjenester (og skaffe relevante 
samarbeidspartnere). 

 
5. Åpenhet 

Vi skal være åpne, transparente og synlige i det vi gjør og leverer. 
 

6. Attraktiv arbeidsplass 

Vi skal være en attraktiv arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø, slik at vi beholder 
kompetanse og rekrutter gode medarbeidere.  
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3 BUDSJETT 2016 

Budsjettet for 2016 er utarbeidet etter vedtatte forutsetninger for selskapet. (Rapporten om 
etablering av Romerike revisjon og selskapsavtalen.)    
 

3.1 Driftsbudsjett 2016 

Tabellen under viser driftsbudsjettet for 2015 og 2016. 
 

 
Budsjett 2015 Budsjett 2016 Endring 

DRIFTSINNTEKTER       

Brukerbetalinger 

   Andre salgs- og leieinntekter         -1 330 000          -1 712 825        -382 825  

Overføringer med krav om motytelser       -22 845 340        -23 000 422        -155 082  

Rammetilskudd fra staten 

   Andre statlige overføringer 

   Andre overføringer 

   Inntekts- og formuesskatt 

   Eiendomsskatt 

   Andre direkte og indirekte skatter 

   Sum driftsinntekter     -24 175 340      -24 713 247      -537 907  

    DRIFTSUTGIFTER       

Lønnsutgifter         14 590 000          15 572 000         982 000  

Sosiale utgifter          4 950 000           5 500 000         550 000  

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom. tjenesteprod.          4 280 436           3 779 000        -501 436  

Kjøp av tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.             235 000              235 000                 -    

Overføringer 

   Avskrivninger 

   Fordelte utgifter 

   Sum driftsutgifter       24 055 436        25 086 000    1 030 564  

    Brutto driftsresultat            -119 904              372 753         492 657  

    EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER       

    Finansinntekter 

   Renteinntekter og utbytte              -70 000             -183 753        -113 753  

Gevinst finansielle instrumenter 

   Mottatte avdrag på lån 

   Sum eksterne finansinntekter            -70 000           -183 753      -113 753  
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Budsjett 2015 Budsjett 2016 Endring 

    Finansutgifter 

   Renteutgifter og låneomkostninger               35 000                15 000         -20 000  

Tap finansielle instrumenter 

   Avdragsutgifter             104 904                96 000           -8 904  

Utlån 

   Sum eksterne finansutgifter            139 904             111 000        -28 904  

    Resultat eksterne finanstransaksjoner              69 904             -72 753      -142 657  

    Motpost avskrivninger 

   

    Netto driftsresultat              -50 000              300 000         350 000  

    AVSETNINGER       

    Bruk av avsetninger 

   Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk         -1 805 005  

 

    1 805 005  

Bruk av disposisjonsfond 

 

           -350 000        -350 000  

Bruk av bundne fond 

   Sum bruk av avsetninger       -1 805 005           -350 000    1 455 005  

    Avsetninger 

   Overført til investeringsregnskapet               50 000                50 000                 -    

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 

  Avsatt til disposisjonsfond          1 805 005  

 

   -1 805 005  

Avsatt til bunde fond 

   Sum avsetninger         1 855 005               50 000   -1 805 005  

    Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk                     -                        -                   -    

 

3.2 Inntekter 

 
Tilskudd fra kommunene 
Selskapets inntekter består hovedsakelig av tilskudd fra kommunene. Budsjettet for 2016 er satt 
opp i tråd med de økonomiske rammene som er satt for selskapet. Dette innebærer at tilskuddet fra 
kommunene kun skal justeres med forventet lønns- og prisvekst for kommende år. Budsjettet legger 
opp til en lønns- og prisvekst med 3 %, tilskuddene for 2016 er justert tilsvarende.  
 
Tilskuddene kommunene betaler består av en gradert fast del og en variabel del.  Begge bygger på 
folketall i kommunen. Den faste delen skal kun endres dersom folketallet endres vesentlig i en eller 
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flere kommuner. I perioden 2012 til 2016 er folketallet økt i alle kommunene på Romerike. 
Endringen kommunene mellom er ikke vesentlig. Det er således ikke behov for å justere det faste 
grunnbeløpet. 

Det variable tilskuddet skal i følge selskapsavtalen revideres hvert 4. år på bakgrunn av endringer i 
folketallet per 01.01. Folketallet per 01.01.2015 er lagt til grunn for beregning av tilskuddene for 
2016. 

Gjenstående etableringstilskudd er kr 0,5 mill. for 2016, dvs. en reduksjon fra kr 1 mill. for 2015. 

Andre inntekter 
Selskapet utfører revisjonstjenester for interkommunale selskaper, stiftelser og kirkelige fellesråd. I 
tillegg kan selskapet påta seg oppdrag for andre. Disse inntektene økes med kr 0,4 mill. i forhold til 
budsjett 2015.  Økningen er delvis basert på at RRI har fått flere oppdrag, videre vil vi delta i 
konkurranser om oppdrag som ligger i vårt område. Vi får også forespørsel om å utføre enkelte 
tilleggsoppdrag for kommuner og selskaper som vi reviderer i dag.  

3.3 Utgifter 

Lønn 
Lønn utgjør i overkant av 80 % av selskapets kostnader. For 2016 legger budsjettet opp til en vekst 
med 3 %.  Lønnspostene i budsjettet øker med rundt kr 1,5 mill. Økningen er knyttet til generell 
lønnsvekst og økte pensjonskostnader for en som gikk av med AFP i 2015. Den vakante stillingen 
erstattes med leder for avdeling for regnskapsrevisjon. Merkostnaden knyttet til lederstillingen skal 
dekkes inn ved økning av andre inntekter.   

Driftsutgifter 
Andre driftsutgifter utgjør kr 4 mill. i året. Faste utgifter som husleie, rengjøring, drift av IKT, 
regnskapsføring og kontingenter utgjør størstedelen av disse kostnadene. Et revisjonsselskap er 
pålagt å følge et etterutdanningsløp, hvor det settes et minstekrav til antall timer med etterutdanning 
for de ansatte. Kursbudsjettet er av den grunn en større post i budsjettet. 

Finanstransaksjoner og interne transaksjoner 
Denne posten består av renteinntekter på ledig likviditet og avdrag og renter på lån. Selskapet tok 
opp lån på kr 0,5 mill. i 2014 som ble utbetalt i 2015, med en nedbetalingstid på 5 år. Videre er det 
overført kr 50 000,- til investeringsregnskapet som benyttes til egenkapitalinnskudd i KLP.  
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4 ØKONOMIPLAN 2016 - 2019 

4.1 Årlige tilskudd fra kommunene 

Tilskuddene er fastsatt i tråd med selskapsavtale og rapporten om å etablere Romerike revisjon 
IKS.    

Betalingsmodellen som ble valgt for å fastsette tilskuddene fra kommunene er todelt og bygger på 
et gradert fast grunnbeløp per kommune og resten etter innbyggertall. Grunnbeløpet er satt for å 
regulere de skjevhetene som oppstår dersom tilskuddet kun beregnes etter folketall. Modellen er i 
samsvar med den tilbakemelding som ble gitt i en spørreundersøkelse blant rådmenn, ordførere og 
kontrollutvalgsledere, der et stort flertall mente at en framtidig sammenslått revisjonsordning burde 
finansieres gjennom faste og forutsigbare størrelser. Flertallet svarte at et fast grunnbeløp og resten 
fordelt etter innbyggertall var å foretrekke. 

Under gjengis de årlige tilskuddene slik de fremgår av eieravtalen. Det er lagt opp til at tilskuddene 
for 2015 og 2016 legges på samme nivå, men justeres med lønns- og prisvekst i perioden. 

Tilskudd 2014 2015 2016

Refusjon Skedsmo kommune -3 426 000       -3 494 520    -3 660 468    

Refusjon Lørenskog kommune -2 610 000       -2 662 200    -2 739 435    

Refusjon Nittedal kommune -1 836 000       -1 872 720    -1 923 982    

Refusjon Rælingen kommune -1 379 000       -1 406 580    -1 450 684    

Refusjon Eidsvoll kommune -1 835 000       -1 871 700    -1 950 317    

Refusjon Gjerdrum kommune -707 000          -721 140       -713 147       

Refusjon Hurdal kommune -445 000          -453 900       -436 228       

Refusjon Nannestad kommune -1 160 000       -1 183 200    -1 188 177    

Refusjon Ullensaker kommune -2 462 000       -2 511 240    -2 648 897    

Refusjon Aurskog-Høland -1 320 000       -1 346 400    -1 378 461    

Refusjon Fet -1 128 000       -1 150 560    -1 154 368    

Refusjon Nes -1 740 000       -1 774 800    -1 810 326    

Refusjon Sørum -1 369 000       -1 396 380    -1 445 932    

Sum -21 417 000 -21 845 340  -22 500 422  

Følgende forutsetninger gjelder for tilskuddet i planperioden: 

 Tilskuddet skal gjenspeile de revisjonstjenester kommunene mottar.

 Tilskuddet skal justeres årlig med forventet pris- og lønnsvekst.

Tilskudd etter innbyggertall justeres hvert 4. år (valgåret), ut fra antall innbyggere 01.01 det året 
budsjettet vedtas. Det vil si innbyggertall pr. 01.01.2015.  Også det faste tilskuddet vurderes hvert 4. 
år (i valgåret), opp mot om endringer i innbyggertallet skulle utvikle seg vesensforskjellig for 
kommunene. Alle kommunene på Romerike har vekst i innbyggertall, og eier-/tilskuddsandelene 
påvirkes i liten grad av befolkningsveksten. På bakgrunn av dette er det ikke behov for justering av 
de faste tilskuddene. 
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Det legges opp til en vurdering av tilskuddsmodellen og tilskuddsnivå i 2017. 

4.2 Andre inntekter 

Selskapet har som mål å utvide inntektsgrunnlaget sitt ved å tilby tjenester til eierkommunene eller 
andre. Økonomiplanen legger opp til en økning med kr 0,4 mill., for 2016 til kr 1,7 mill. Det legges 
ikke opp til ytterligere økning i planperioden. Det kan bli vanskelig å realisere en så stor økning 
allerede i 2016, men er et realistisk mål i løpet av planperioden.  

Andre inntekter består i hovedsak av: 

 Revisjon av kirkelige fellesråd og menighetsråd, interkommunale samarbeid, IKS og
kommunale foretak.

 Tilleggstjenester som eierkommunene ønsker at revisjonen skal utføre, og som ikke inngår i
de tjenestene revisjonen utfører innenfor den ordinære revisjon. Vanligvis nærmere
undersøkelser knyttet til uregelmessigheter.

 Salg til andre, vanligvis oppdrag etter bestilling fra andre kommunerevisjoner.

 Kurs og foredrag.

Selskapsavtalen åpner for at RRI kan påta seg oppdrag for andre selskap enn eierkommunene. Det 
er et mål for selskapet å revidere kommunalt eide selskaper på Romerike. Det å få til et 
revisjonsmiljø rettet mot ulike kommunale samarbeid ble fremhevet som viktig i utredningen om å 
etablere en felles revisjon for Romerike. I tillegg medfører oppdrag for andre at medarbeiderne i 
selskapet får bruke sin spisskompetanse i større grad. Dette er viktig for å rekruttere og beholde 
kompetente medarbeidere.   

Inntektene fra andre enn eierkommunene kan ikke utgjøre mer enn 20 % av omsetningen i 
selskapet, for å holde seg innfor regelverket for offentlige anskaffelser (egenregi).  

4.3 Kostnader 

Lønn og sosiale utgifter utgjør i overkant av 80 % av driftskostnadene i selskapet. Selskapet vil ha 
en bemanning med 25 årsverk i 2016. Økonomiplanen legger opp til reduksjon med ytterligere en 
stilling i planperioden. Rapporten om etablering av Romerike revisjon IKS la opp til at selskapet 
skulle ha en bemanning på 25 årsverk innen 2017. Nedbemanning i selskapet er således 
gjennomført. Det legges opp til ytterligere reduksjon med en halv stilling i 2017.  

Driftskostnadene ligger i planperioden noe høyere enn det som var forutsatt ved 
kostnadsberegningen i forkant av etablering av selskapet. Det er særlig kostnader knyttet til husleie, 
IKT-drift, kontingenter og regnskapsføring som var for lavt anslått. Dette er faste kostnader som 
påløper årlig og som i liten grad kan påvirkes. Merkostnaden dekkes med nedbemanning med 
ytterligere en halv stilling. 

Investeringer 
Det legges ikke opp til investeringer i planperioden. 

Økonomisk utvikling i planperioden 
Økonomiplanen 2016 - 2019 viser en slik økonomisk utvikling målt i 2016 kroner: 
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Budsjett 

2016 

Budsjett 

2017 

Budsjett 

2018 

Budsjett 

2019 

DRIFTSINNTEKTER 

Brukerbetalinger 

Andre salgs- og leieinntekter      -1 712 825      -1 712 825      -1 712 825      -1 712 825 

Overføringer med krav om motytelser    -23 000 422    -22 500 422    -22 500 422    -22 500 422 

Rammetilskudd fra staten 

Andre statlige overføringer 

Andre overføringer 

Inntekts- og formuesskatt 

Eiendomsskatt 

Andre direkte og indirekte skatter 

Sum driftsinntekter   -24 713 247  -24 213 247  -24 213 247  -24 213 247 

DRIFTSUTGIFTER 

Lønnsutgifter      15 572 000     15 192 000     15 192 000     15 192 000 

Sosiale utgifter        5 500 000       5 380 000       5 380 000       5 080 000 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom. tj.prod        3 779 000       3 779 000       3 779 000       3 779 000 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tj.prod           235 000          235 000          235 000          235 000 

Overføringer 

Avskrivninger 

Fordelte utgifter 

Sum driftsutgifter    25 086 000   24 586 000   24 586 000   24 286 000 

Brutto driftsresultat           372 753          372 753          372 753 72 753 

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER 

Finansinntekter 

Renteinntekter og utbytte         -183 753         -183 753         -183 753         -183 753 

Gevinst finansielle instrumenter 

Motatte avdrag på lån 

Sum eksterne finansinntekter        -183 753       -183 753       -183 753       -183 753 

Finansutgifter 

Renteutgifter og låneomkostninger 15 000 11 000 7 000 3 000 

Tap finansielle instrumenter 

Avdragsutgifter 96 000          100 000          104 000          108 000 

Utlån 

Sum eksterne finansutgifter         111 000        111 000        111 000        111 000 

Resultat eksterne finanstransaksjoner          -72 753         -72 753         -72 753         -72 753 
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Budsjett 

2016 

Budsjett 

2017 

Budsjett 

2018 

Budsjett 

2019 

Motpost avskrivninger 

Netto driftsresultat           300 000          300 000          300 000 -   

AVSETNINGER 

Bruk av avsetninger 

Bruk av tidligere års regnskapsmessige 

mindreforbruk 

Bruk av disposisjonsfond         -350 000         -350 000         -350 000          -50 000 

Bruk av bundne fond 

Sum bruk av avsetninger        -350 000       -350 000       -350 000         -50 000 

Avsetninger 

Overført til investeringsregnskapet 50 000 50 000 50 000 50 000 

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige 

merforbruk 

Avsatt til disposisjonsfond 

Avsatt til bunde fond 

Sum avsetninger           50 000          50 000          50 000          50 000 

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -   -   -   -   

Økonomiplanen legger opp til å videreføre nivået for 2016 på de fleste postene. I tillegg har vi lagt 
inn en økning av andre inntekter allerede første år i planperioden med kr 0,4 mill. Tilskuddet fra 
kommunene reduseres med kr 0,5 mill. i 2017 (ekstraordinært tilskudd). Det legges opp til å dekke 
dette med innsparing på lønn med en halv stilling. Nedgang i sosiale utgifter i 2019 skyldes at 
kostnaden knyttet til AFP for en ansatt avvikles. Denne kostanden er dekket ved bruk av fond for 
årene 2016 – 2018. Bruk av fond er tilsvarende redusert i 2019. 

Revisjonens budsjett holdes på samme nivå selv om kommunene på Romerike øker både når det 
gjelder oppgaver og omfang.  Dette medfører at RRI må effektivisere driften av selskapet for å 
kunne holde samme nivå på sine tjenester som tidligere. Å effektivisere driften av selskapet uten at 
det får konsekvenser for kvaliteten på de produktene som leveres, er et mål som selskapet vil ha 
stort fokus på i årene fremover.  



Budsjett 2016 

Vedlegg 2 til sak 30/2015
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1 INNLEDNING 

I henhold til kommuneloven § 77 nr. 10, må alle kontrollutvalg ha et uavhengig 
sekretariat. Rokus IKS ble stiftet 26.3.12. Selskapet er sekretariat for 

kontrollutvalgene i eierkommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, 
Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum, 

Ullensaker kommuner.   

Selskapet er opprettet i henhold til lov om interkommunale selskaper. 

Regnskapet føres imidlertid etter kommunale regnskapsprinsipper, og budsjettet 
er bygd opp etter dette.  

1.1 Sekretariatets oppgaver  
I selskapsavtalens § 3 heter det at: «Selskapets formål er å utføre 

sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg etter gjeldende lover og 
forskrifter. Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av 
kontrollutvalgene er forsvarlig utredet og at utvalgenes vedtak blir iverksatt. Det 

skal utføre overordnet analyse og lage planene for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll. Sekretariatet kan utføre eierskapskontroll.» Kravet til 

forsvarlighet har det samme innhold som for administrasjonssjefen – dvs. at 
sekretariatet skal sørge for at de saker som behandles er tilstrekkelig opplyst og 

forberedt. 

En mer detaljert beskrivelse av oppgavene går fram av kontrollutvalgenes 

årsplaner. I tillegg har sekretariatet administrative oppgaver knyttet til drift av 
selskapet.  

1.2 Bemanning 
Sekretariatet har 3 ansatte. Bemanningen er godt tilpasset kontrollutvalgenes 

oppgaver og aktivitetsnivå.  Rokus har i perioden våren 2013 til høsten 2015 hatt 
noe ledig kapasitet, og solgt sekretariatstjenester til kontrollutvalget i Asker.  

2 Budsjettforutsetninger  

De årlige tilskuddene fra eierkommunene utgjør så godt som hele omsetningen i 
selskapet. Dersom inntekten ikke holder tritt med normal lønnsutvikling og 

pensjonsforpliktelse vil dette få stor negativ betydning for selskapets drift.  

Vi har spurt eierkommunene om signaler om hvilke forutsetninger som kan 
legges til grunn i budsjettarbeidet. For mange er det for tidlig å komme med slike 
signaler. Flere av kommunene sier allikevel at 3,0 % kompensasjon for lønns- og 

prisvekst kan legges til grunn. Skedsmo antyder en tilskuddsvekst på 3 %. 

Pensjonsutgiftene har tidligere vært anslått til 13 %. Dette viser seg å være for 
lavt. I 2014 ble pensjonsutgiften 100 000 kroner høyere enn budsjettert. Nye 
prognoser fra KLP gjør at vi har budsjettert med 16 % pensjonsutgift i 2016.  

2.1 Bortfall av inntekter 

Som varslet i økonomiplanen de siste to årene vil Rokus miste inntekter fra salg 
av tjenester til kontrollutvalget i Asker fra høsten 2015. Kommunestyret i Asker 
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har nå besluttet at kommunen fortsatt skal kjøpe sekretariatstjenester i 

markedet, og en ny tilbudsforespørsel vil bli gjennomført høsten 2015. Resultatet 
av konkurransen vil ikke være kjent på det tidspunktet representantskapet skal 

vedta budsjettet (etter planen 27.8.15).  

Inntekter fra salg til Asker har vært slik i perioden: 

2 013 2014 2015* 

Inntekt fra Asker 140 000 164 000 140 000 

* Budsjett

Inntektene har bidratt til å redusere eierkommunenes betaling, og har gitt 

selskapet en mulighet til å bygge opp et fond som buffer til uforutsette utgifter, 
pensjon etc. Behovet for å ha et fond og fondets størrelse er drøftet i styret og 
representantskapet. Fondet er pr. 31.12.2014 på om lag 550 000 kroner, og 

nådde med det taket som styret har satt på 500 000.-. Som følge av dette ble 
mindreforbruket på 62 000 kroner i 2014 tilbakebetalt eierne. 

Representantskapet avsatte samtidig inntil 150 000 kroner til anskaffelse av nytt 
sak arkivsystem i 2015, som vil gi utgifter til drift fra 2016. 

3 Budsjett 2016 

3.1 Utgifter 

Lønnskostnadene utgjør om lag 80 % av selskapets totale kostnader, noe som 
gjør at lønnsøkning og økning i pensjon slår sterkt ut på budsjettet. For 2016 

legges det opp til en lønnsvekst på 3 %, noe som er et forsiktig anslag i et år 
med hovedoppgjør. Samlet påvirker en lønnsvekst på 3 % budsjettet med 

49 500 kroner. 

I 2014 ble pensjonsutgiften høyere enn budsjettert. KLP som leverer denne 

tjenesten til oss, fremholder at det er vanskelig å lage gode estimater på 
pensjonsutgiften til et lite, nyopprettet selskap. Særlig er størrelsen på 

premiereserven vanskelig å anslå. Basert på dette øker vi budsjettet til pensjon 
til 16 % i 2016, noe som utgjør en økning på 58 000 kroner.  

Representantskapet har vedtatt honorar til valgkomiteen på 3000 kroner til leder 
og 1000 kroner til de to medlemmene. Styrehonoraret og møtegodtgjørelsen 

holdes på samme nivå, og har vært uendret i hele perioden. Godtgjøringen gis 
slik: 

 Styrets leder: kr 60 000,-

 Nestleder: Kr 30 000,-
 Styremedlemmer: Kr 25 000,-

 Møtegodtgjørelse pr. møte: Kr 1 200,-

Møtegodtgjørelse til medlemmene av representantskapet fastsettes og dekkes av 
eierkommunene, og følger eierkommunens satser for godtgjøring. For leder og 
nestleder er det tidligere (i R-sak 11-2012) fastsatt følgende satser: 

 Representantskapets leder: Kr 15 000,-
 Nestleder: Kr 5 000,-
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For å bidra til å holde betalingen fra eierkommunene nede, er driftsbudsjettet 

redusert med 25 000 kroner. Dette innebærer en innstramming på driften. 
 

Totalt er utgiftsøkningen på 110 000 kroner eller 3,8 %. Dette skyldes økt utgift 
til pensjon og lønnskostnader.  

3.2 Inntekter  
Selskapets inntekter består som sagt hovedsakelig av tilskudd fra 

eierkommunene. Vi har i samsvar med signaler fra eierne budsjettert med en 
tilskuddsøkning på 3 % fra 2015 til 2016, noe som samlet utgjør 79 000 kroner.  
 

Kommunenes betaling for Sekretariatstjenesten fordeler seg slik: 
 

 Kommuner 2016 2015 2014 

Aurskog Høland 192 476 183 897 166 272 

Eidsvoll 222 542 212 623 206 303 
Fet 173 856 166 107 140 387 

Gjerdrum 153 966 147 103 113 944 
Hurdal 138 922 132 730 93 126 
Lørenskog 272 762 260 604 277 140 

Nannestad 176 612 168 741 144 430 
Nes 211 981 202 533 192 791 

Nittedal 221 270 211 408 205 308 
Rælingen 197 938 189 115 173 019 
Skedsmo 341 731 326 499 371 442 

Sørum 198 406 189 563 172 688 
Ullensaker 263 314 251 578 262 150 

Sum 2 765 775 2 642 500 2 519 000 

 

 
Inntekter fra salg av sekretariatstjenester til kontrollutvalget i Asker faller som 

sagt bort fra 2016. Dette utgjør 140 000 kroner, og fører til at selskapets totale 
inntekter er vesentlig redusert (5,2 %).  
 

I 2016 har vi både bortfall av inntekter og en ekstraordinær økning i 
pensjonsutgift. Vi trekker inn noe på driften, men her er det ikke mye å gå på. 

For å holde kommunenes betaling nede er det lagt inn bruk av fond på 130 225 
kroner. Dersom bortfallet av inntektene blir permanent, vil deltakerkommunene 
måtte øke sin betaling fremover. Dette er reflektert i økonomiplanen 2016 – 

2019. 
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Driftsbudsjett
B 2016 B2015 B 2014 R 2014

Driftsinntekter
Salgsinntekter -                140 000         140 000      167 439      

Refusjoner 62 000          75 500          54 000        41 879        

Overføringer 2 765 775      2 642 500      2 519 000   2 547 000   

Sum driftsinntekter 2 827 775      2 858 000      2 713 000   2 756 318   

Driftsutgifter
Lønn inkl. sosiale utgifter 2 420 000      2 271 500      2 221 000   2 279 082   

Kjøp av varer og tjenester 490 000         515 000         442 000      408 301      

Overføringer 62 000          75 500          54 000        41 879        

Kalkulatoriske avskrivninger

Sum driftsutgifter 2 972 000      2 862 000      2 717 000   2 729 262   

Driftsresultat -144 225        -4 000           -4 000         27 056        

Finansposter
Renteinntekter 15 000          5 000            5 000          34 958        

Renteutgifter

Avdrag på lån

Mottatte avdrag på lån

Sum finansposter 15 000          5 000            5 000          34 958        

Motpost kalkulatoriske avskrivninger

Ordinært resultat -129 225        1 000            1 000          62 014        

Interne finansieringstransaksjoner
Avsetninger -             

Bruk av tidligere avsetninger -             

Bruk av fond 130 225         -             

Finansiering av utgifter i investeringsregnskapet 1 000            1 000            1 000          505            

Regnskapsmessig resultat 0 0 0 61 509

Ramme for virksomheten 2 973 000      2 863 000      2 718 000   

(sum driftsutg. + sum finansutgifter)
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Investeringsbudsjett 
    

      

        Konto  B 2016 B 2015 B 2014 R 2014 
  UTGIFTER         

4529 Kjøp av aksjer og andeler  1 000 1 000 1 000 505 

4530 Dekning tidligere års underskudd         

  Sum utgifter 1 000 1 000 1 000 505 

            

  Finansiering         

            

            

4970 Overføring fra driftsregnsk. -1 000 -1 000 -1 000 505 

4940 Bruk av disposisjonsfond       150 000 

  Sum finansiering -1 000 -1 000 -1 000 150 505 

            

  Udisponert       150 000 

 

 

 
 
 

Lørenskog, 4.6.2015 
Mona Moengen sign. 

sekretariatsleder 
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Detaljert budsjett 

Konto/ 2016 2 015 JB II 2014 2 014 R 2014 

UTGIFTER 

10100 Lønn faste stillinger 1 698 000 1 630 000 1 635 194 1 588 000 1 556 991 

10101 Fri avis 0 -   2 500 

10102 Godtgjørelse styret og valgkom 152 000 147 000 147 000 147 000 140 200 

10103 Sum lønn 1 850 000 1 777 000 1 782 194 1 737 500 1 697 191 

10104 

10105 Arbeidsgivers andel pensjon 270 000 212 000 212 575 207 000       318 258 

10106 Gruppelivs- og ulykkesforsikring 1 500 1 500 1 500 1 500 0 

10107 Arbeidsgiveravgift 298 500 281 000 281 530 275 000 263 633 

10108 Sum sosiale utgifter 570 000 494 500 495 606 483 500 581 891 

10109 Sum lønn og sosiale utgifter 2 420 000 2 271 500 2 277 800 2 221 000 2 279 082 

10110 

10111 Kontorutgifter/rekvisita  19 000 15 000 7 000 15 000 8 769 

10112 Kopiering/papir/toner 25 000 30 000 20 000 30 000 26 356 

10113 Abonnementer 10 000 22 000 5 600 5 500 5 605 

10114 Faglitteratur 2 000 3 000 1 500 3 000 679 

10115 Bevertning 7 000 10 000 5 000 5 000 3 502 

10116 Velferdstiltak - ansatte 5 000 5 000 3 000 3 000 1 897 

10117 Diverse driftsutgifter 20 000 30 000 7 625 10 000 6 911 

10118 Porto  10 000 5 000 15 000 12 000 16 467 

10119 Mobiltelefon (inkl pc) 8 000 17 000 5 000 5 000 7 149 

10120 Telefongodtgjøring 0 3 000 3 000 

10121 Annonser, reklame, informasjon 10 000 10 000 7 000 1 000 11 156 

10122 Kurs og konferanser 90 000 90 000 95 000 80 000 91 931 

10123 Eget kursarrangement 10 000 5 000 -   5 000 0 

10124 Bilgodtgjørelse(oppg.pliktig) 40 000 50 000 44 400 50 000 35 059 

10125 Ooppgv pliktig konsulenthonorar 32 992 

10126 Oppgavepl. utg., diett/nattillegg 1 000 1 000 1 000 1 000 0 

10127 Transport, off. kommunikasjon 15 000 15 000 5 000 15 000 7 780 

10128 Yrkesskadeforsikring 1 000 1 000 1 000 1 000 0 

10129 Husleie 50 000 50 000 41 000 50 000 40 350 

10130 Avgifter, gebyrer 1 000 1 000 2 500 2 500 1 112 

10131 Kontingenter  45 000 45 000 39 000 35 000 39 116 



Styrebehandlet 4.6.15 8 

10132 Inventar 0 20 000 15 000 5 000 18 634 

10134 Datautstyr/programvare 10 000 10 000 5 000 10 000 2 830 

10135 Driftsavtale IT - arkiv 51 000 10 000 -   - 

Sum kjøp tjenesteproduksjon 430 000 445 000 328 625 347 000 358 294 

12704 Revisjon 20 000 20 000 17 000 20 000 16 950 

13720 Andre kjøpte tjenester, vikartj. 0 10 000 -   35 000 0 

13721 
Kjøp av regnskaps- og 
lønnstjenester 40 000 40 000 

39 575 
40 000 33 056 

Sum kjøp erstatter 
egenproduksjon 60 000 70 000 

56 575 
95 000 50 006 

14290 Betalt mva  62 000 75 500 54 000 54 000 41 879 

Sum momskomp 62 000 75 500 54000 54 000 41 978 

15400 Avsetning til disposisjonsfond 

15700 Overføring inv.regnsk 1000 1 000 1 000 1 000 505 

15800 Regnskapsmessig mindreforbruk 

Sum finansutg./finanstrans. 1 000 1 000 1 000 1 000 505 

TOTAL SUM UTGIFTER 2 973 000 2 863 000 2 718 000 2 718 000 2 729 865 

INNTEKTER 

16201 Div inntekter og refusjoner -3 466 

16500 Diverse avgiftspliktige inntekter 0 -140 000 -140 000 -140 000 -163 972 

Sum salgsinntekter -140 000 -140 000 -140 000 -167 439 

17290 Momskomp. Påløpt i drift -62 000 -75 500 -54 000 -54 000 -41 879 

Sum refusjoner -62 000 -75 500 -54 000 -54 000 -41 879 

17500 Aurskog Høland        -192 476 -183 897 -166 272 -166 272 -160 291 

17501 Eidsvoll        -222 542 -212 623 -206 303 -206 303 -242 478 

17502 Fet        -173 856 -166 107 -140 387 -140 387 -153 756 

17503 Gjerdrum        -153 966 -147 103 -113 944 -113 944 -102 780 

17504 Hurdal        -138 922 -132 730 -93 126 -93 126 -79 889 

17505 Lørenskog        -272 762 -260 604 -277 140 -277 140 -279 107 

17506 Nannestad        -176 612 -168 741 -144 430 -144 430 -134 648 
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17507 Nes        -211 981 -202 533 -192 791 -192 791 -180 245 

17508 Nittedal        -221 270 -211 408 -205 308 -205 308 -201 746 

17509 Rælingen        -197 938 -189 115 -173 019 -173 019 -150 799 

17510 Skedsmo        -341 731 -326 499 -371 442 -371 442 -373 755 

17511 Sørum        -198 406 -189 563 -172 688 -172 688 -211 974 

17512 Ullensaker        -263 314 -251 578 -262 150 -262 150 -247 532 

18900 Overføring fra andre -28 000 

Sum overføringer   -2 765 775 -2 642 500 -2 519 000 -2 519 000 -2 547 000 

19000 Renteinntekter -15 000 -5 000 -5 000 -5 000 -34 958 

Bruk av tidligere års nto. dr.res. 

19400 Bruk av disposisjonsfond      -130 225 

Sum finansinnt./finanstrans. -145 225 -5 000 -5 000 -5 000 -34 958 

TOTAL SUM INNTEKTER -2 973 000 -2 863 000 -2 718 000 -2 718 000 -2 791 276 



 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 
31/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 7.9.15 

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 EIDSVOLL KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 
32/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 7.9.15 

Saksbehandler 
• Øystein Hagen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2015 for kontrollutvalget i Eidsvoll, med jnr. 1 til 27 -2015.
2. Særutskrift fra kommunestyret i sak 63/15 - forvaltningsrevisjonsrapport

- hjemmesykepleie-internkontroll, dokumentasjon og kvalitet.
3. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2015, sist redigert 31.8.15.
4. Tiltaksplan 2015, sist redigert 31.8.15.

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

Sign. Utskrift 



Postliste for kontrollutvalget i Eidsvoll 2015 

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

1 12.2.2015 12.2.2015 x Eidsvoll kommune Særutskrift i sak 5/2015. 412.5.5 

2 12.2.2015 12.2.2015 x Romerike Revisjon IKS Særutskrift i sak 6/2015. 412.5.5 

3 3.2.2015 3.2.2015 x Romerike Revisjon IKS Rapportering på varslingssaker 2014. 412.5.1 

4 23.12.2014 23.12.2014 x Eidsvoll kommune Innkalling av Rådmannen til møte 9.2.15. 412.2.2 

5 16.12.2014 16.12.2014 x Eidsvoll kommune Melding om kommunestyre vedtak i sak 
14/83 og 14/84. 

412.e-
post 

6 10.2.2015 10.2.2015 x Eidsvoll kommune Oversendelse av power-point 
presentasjonen fra rådmannen – ref. sak 
1/2015. 

412.6.1 

7 23.2.2015 23.2.2015 x Eidsvoll kommune Brev til rådmannen vedr. virksomhetsbesøk 
til Råholt ungdomsskole, samt orienteringer 
i kontrollutvalgsmøte den 23.3.15.  

412.2.2 

8 5.3.2015 5.3.2015 x Eidsvoll kommune Rådmannen sine tre svar på 
kontrollutvalgets brev datert 23.2.15. 

412.5.1 E-post 

9 11.3.2015 11.3.2015 x Romerike Revisjon IKS Forvaltningsrevisjonsrapport – 
hjemmesykepleie-internkontroll, 
dokumentasjon og kvalitet. 

412.9.3 

10 3.2.2015 3.2.2015 x Romerike Revisjon IKS Rapport om varslingssaker 2014. 412.5.1 E-post 

11 15.4.2015 15.4.2015 x Romerike Revisjon IKS Kopi av revisors beretning – negativ 
revisjonsberetning kommuneregnskapet 
2014. 

412.7.6 

12 19.5.2015 19.5.2015 x Romerike Revisjon IKS Revisors beretning for kommuneregnskapet 
for Eidsvoll kommune 2014. 

412.7.3 

13 19.5.2015 19.5.2015 x Romerike Revisjon IKS Revisjonsbrev nr. 3 – årsregnskapet 2014 – 
for Eidsvoll kommune. 

412.7.3 

14 30.4.2015 30.4.2015 x Eidsvoll kommune Eidsvoll kommunes årsmelding 2014. 412.7.3 

15 30.4.2015 30.4.2015 x Eidsvoll kommune Eidsvoll kommunes årsregnskap 2014. 412.7.3 

16 22.4.2015 22.4.2015 x Eidsvoll kommune Innkalling og invitasjon til 
kontrollutvalgsmøte 27.5.15 for 
rådmannen.  

412.2.2 

Vedlegg 1 til sak 32/2015



Postliste for kontrollutvalget i Eidsvoll 2015 

17 27.5.15 27.5.15 x Eidsvoll kommune Særutskrift sendt i sak 18/2015 - 
Kontrollutvalgets uttalelse til Eidsvoll 
kommunes årsregnskap for 2014. 

412.5.5 

18 28.5.15 28.5.15 x Eidsvoll kommune Særutskrift sent i sak 20/2015 - Behandle 
forvaltningsrevisjonsrapporten – 
hjemmesykepleie-internkontroll, 
dokumentasjon og kvalitet. 

412.5.5 

19 5.6.15 5.6.15 x Eidsvoll kommune Særutskrift i sak 19/2015 - Revisjonsbrev nr. 
3 - årsregnskapet 2014. 

412.5.5 

20 18.6.15 18.6.15 x Eidsvoll kommune Særutskrift fra kommunestyret i sak 63/15 - 
forvaltningsrevisjonsrapport - 
hjemmesykepleie-internkontroll, 
dokumentasjon og kvalitet. 

412.9.4 

21 17.8.15 17.8.15 x Eidsvoll kommune Rådmannens svar vedr. oppfølging av 
revisjonsgjennomgang vedrørende kjøp av 
varer og tjenester gjort i Eidsvoll Kommune 
i perioden 2011-2013. 

412.9.5 

22 12.8.15 12.8.15 x Eidsvoll kommune Brev til rådmannen vedr. oppfølging av 
revisjonsgjennomgang vedrørende kjøp av 
varer og tjenester gjort i Eidsvoll Kommune 
i perioden 2011-2013. 

412.2.2 

23 26.8.15 26.8.15 x Eidsvoll kommune Brev til rådmannen vedr. orientering om 
renseanlegget i Bårlidalen.  

412.2.2 

24 28.8.15 28.8.15 x Romerike Revisjon IKS Uavhengighetserklæringer fra 
oppdragsansvarlige revisorer på regnskaps- 
og forvaltningsrevisjon. 

412.3.1 

25 5.8.15 5.8.15 x Romerike 
kontrollutvalgssekretariat IKS 

ROKUS IKS sitt budsjettforslag for 2016. 412.5.1 

26 6.8.15 6.8.15 x Romerike Revisjon IKS Romerike Revisjon IKS sitt budsjettforslag 
for 2016. 

412.5.1 

27 28.8.15 28.8.15 x Romerike Revisjon IKS Revisorbrev nr 4 til KU Eidsvoll vedrørende 412.7.2 
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Eidsvoll kommune
Sentraladministrasjonen

Arkivsak: 2014/3610-8
Arkiv: 216
Saksbehandler:
Nina T. Hageløkken
Dato: 29.05.2015

Saksframlegg

Utv.saksnr Utvalg Møtedato
63/15 Kommunestyret 16.06.2015

Forvaltningsrevisjonsrapport - hjemmesykepleie-internkontroll, 
dokumentasjon og kvalitet

Kontrollutvalgets innstilling

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp at:

a) Det påbegynte arbeidet med internkontrollsystemet og dokumentasjon av brukernes
behov må fortsatt ha høy prioritet, må følges opp og evalueres og justeres etter behov.

b) Det bør sikres at alle brukere gis mulighet til medbestemmelse i forbindelse med daglig
utførelse av tjenestene.

c) Det bør vurderes å iverksette tiltak for å sikre at brukerne av hjemmebaserte tjenester
får tilfredsstilt sine grunnleggende behov, slik de er definert i kvalitetsforskriften § 3.

d) Det bør vurderes om det er rett balanse i kommunen mellom den institusjonsbaserte og
den hjemmebaserte omsorgen. Dette for å sikre at innretningen av tjenestetilbudet i
seg selv er i stand til å ivareta tilstrekkelig og nødvendig helsehjelp også til brukere
utenfor institusjoner/boliger med bemanning.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2015 

Behandling

Av 35 representanter var 34 til stede.

Votering

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp at:

a) Det påbegynte arbeidet med internkontrollsystemet og dokumentasjon av brukernes
behov må fortsatt ha høy prioritet, må følges opp og evalueres og justeres etter behov.

b) Det bør sikres at alle brukere gis mulighet til medbestemmelse i forbindelse med daglig
utførelse av tjenestene.

Vedlegg 2 til sak 32/2015
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c) Det bør vurderes å iverksette tiltak for å sikre at brukerne av hjemmebaserte tjenester
får tilfredsstilt sine grunnleggende behov, slik de er definert i kvalitetsforskriften § 3.

d) Det bør vurderes om det er rett balanse i kommunen mellom den institusjonsbaserte og
den hjemmebaserte omsorgen. Dette for å sikre at innretningen av tjenestetilbudet i
seg selv er i stand til å ivareta tilstrekkelig og nødvendig helsehjelp også til brukere
utenfor institusjoner/boliger med bemanning.

SAKSUTREDNING

1. Saksopplysninger

Det vises til kontrollutvalgets sak med tilhørende vedlegg.

Vedlegg som følger saken:
1 Særutskrift av kontrollutvalgets sak 20/15 - Forvaltningsrevisjonsrapport -

hjemmesykepleie-internkontroll, dokumentasjon og kvalitet

Utskrift av behandlet sak sendes til
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SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 2015 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

9.2.15 1/2015 Orientering ved rådmannen 

vedrørende E-handel 

prosjektet.  

Kontrollutvalget tar saken til orientering, men ønsker å følge opp e-

handel prosjektet i løpet av første halvår 2016. 

Innkaller 

rådmann 1. 

halvår 2016. 



9.2.15 2/2015 Orientering ved rådmannen 

vedrørende status i 

lønnsavdelingen. 

1. Kontrollutvalget redegjørelsene til orientering.

2. Med bakgrunn i tidligere orienteringer i kontrollutvalgssak

20/2013, 24/2013 og 08/2014 så vil utvalget be om en skriftlig

bekreftelse fra rådmannen om alle krav vedrørende

sykepengerefusjon er meldt inn til NAV til rett tid.

Brev sendes til 

rådmannen. 


9.2.15 3/2015 Orientering ved rådmannen 

vedrørende A-ordningen. 

Redegjørelsene tas til orientering. 


9.2.15 4/2015 Tilskudd til private 

barnehager. 

Kontrollutvalget vil be rådmannen om en orientering om hvordan 

kommunen ivaretar kvalitetssikringen av beregninger og utbetaling 

av tilskudd til private barnehager. 

Brev sendes til 

rådmannen. 


9.2.15 5/2015 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.

Særutskrift 

sendt til KS 

12.2. 

Avventer 

behandling i KS. 

Behendlet i 

kommunest

yret 10.3, 

sak 15/25. 



9.2.15 6/2015 Prioritering av 

forvaltningsrevisjonsprosjekter 

for perioden 2015 – 2016. 

Kontrollutvalget vedtar følgende prioritering av 

forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2014 - 2016: 

1. Vedlikehold av kommunale bygg (drift og vedlikehold)

2. Sykehjem (tildeling og kapasitet)

Særutskrift 

sendt til Rri 

12.2. 



9.2.15 7/2015 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS. 

Saken tas til orientering. 


9.2.15 8/2015 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


9.2.15 9/2015 Eventuelt. 


23.3.15 10/2015 Virksomhetsbesøk til Råholt 

ungdomsskole. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 


Vedlegg 3 til sak 32/2015
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

23.3.15 11/2015 Forvaltningsrevisjonsrapport – 

hjemmesykepleie 

internkontroll, dokumentasjon 

og kvalitet. 

Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon til orientering, og tar 

saken opp til behandling i møtet den 4.5.15. 

Romerike 

Revisjon og 

rådmannen. 

KU møte 4.5.15. 


23.3.15 12/2015 Skriftlig orientering ved 

rådmannen om kvalitetssikring 

av beregninger og utbetaling 

av tilskudd til private 

barnehager. 

1. Kontrollutvalget tar rådmannens skriftlige redegjørelse

foreløpig til orientering.

2. Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre opp på møte den

27.5.15 i forbindelse med behandling av årsregnskapet 2014.

Tas opp på KU 

møte 27.5.15. 


23.3.15 13/2015 Varslingssaker 2014. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 


23.3.15 14/2015 Skriftlig bekreftelse fra 

rådmannen om 

sykepengerefusjon. 

1. Kontrollutvalget tar rådmannens svar til foreløpig orientering.

2. Kontrollutvalget vil følge opp saken 2. halvår 2015.

Følges opp 2. 

halvår 2015. 


23.3.15 15/2015 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS. 

Saken tas til orientering. 


23.3.15 16/2015 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


23.3.15 17/2015 Eventuelt. Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

Mandag 4.5.2015, kl. 18:00. 


27.5.15 18/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til 

Eidsvoll kommunes 

årsregnskap for 2014. 

Kontrollutvalgets uttalelse til Eidsvoll kommunes årsregnskap 2014 

vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

Kommunestyr

et 

Behandlet i 

kommunest

yret den 

16.6.15, 

sak 15/48. 



27.5.15 19/2015 Revisjonsbrev nr. 3 - 

årsregnskapet 2014. 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

2. Kontrollutvalget vil be om rådmannens kommentarer til

revisjonsbrev nr. 3 – årsregnskapet 2014.

3. Saken settes opp til behandling i møte 22. juni.

Rådmann. Settes opp til 

behandling i KU. 

27.5.15 20/2015 Behandle 

forvaltningsrevisjonsrapporten 

– hjemmesykepleie-

I. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 

II. Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

1) Kommunestyret tar rapporten til orientering.

Kommunestyr

et 

Behandlet i 

kommunest

yret den 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

internkontroll, dokumentasjon 

og kvalitet. 

2) Kommunestyret ber rådmannen følge opp at:

a. Det påbegynte arbeidet med internkontrollsystemet og

dokumentasjon av brukernes behov må fortsatt ha høy prioritet,

må følges opp og evalueres og justeres etter behov.

b. Det bør sikres at alle brukere gis mulighet til medbestemmelse

i forbindelse med daglig utførelse av tjenestene.

c. Det bør vurderes å iverksette tiltak for å sikre at brukerne av

hjemmebaserte tjenester får tilfredsstilt sine grunnleggende

behov, slik de er definert i kvalitetsforskriften § 3.

d. Det bør vurderes om det er rett balanse i kommunen mellom

den institusjonsbaserte og den hjemmebaserte omsorgen. Dette

for å sikre at innretningen av tjenestetilbudet i seg selv er i

stand til å ivareta tilstrekkelig og nødvendig helsehjelp også til

brukere utenfor institusjoner/boliger med bemanning.

16.6.15, 

sak 15/63. 

27.5.15 21/2015 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS. 

Saken tas til orientering. 


27.5.15 22/2015 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

1. Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet å legge frem en sak om

presisering og forståelse av kommunens økonomireglement

punkt 2-5 avslutning til møtet den 7.9.2015.

ROKUS og 

Rri. 

Settes opp til 

behandling i KU 

i forbindelse med 

sak om 

prosjektregnskap. 

27.5.15 23/2015 Eventuelt. 


7.9.15 24/2015 



TILTAKSPLAN 

2015 

KONTROLLUTVALGET I 

EIDSVOLL KOMMUNE 

Oppdatert 31.8.15 

Vedlegg 4 til sak 32/2015
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Faste saker hvert møte 
 Orientering/rapportering fra revisjonen om revisjonsarbeidet og aktuelle saker.

 Oversikt over saker behandlet/til oppfølging i kontrollutvalget.

 Referatsaker.

 Eventuelt.

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen 
9.2.15  Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet.

 Orientering vedr. A-ordningen.

 Oppfølging av status i lønnsavdelingen.

 Tilskudd til private barnehager.

23.3.15  Skriftlig bekreftelse fra rådmannen om sykepengerefusjon.

 Skriftlig orientering ved rådmannen om kvalitetssikring av beregninger og utbetaling

av tilskudd til private barnehager.

 Varslingssaker 2014.

 Virksomhetsbesøk til Råholt ungdomsskole

27.5.15  

22.6.15  

7.9.15  Orientering ved rådmannen vedr. overskridelsene på Bårlidalen renseanlegg.

16.11.15  Opplæring av nytt kontrollutvalg.

 Anmodning om revidering av kommunens økonomi reglement, og revisjonshandlinger

i forbindelse med behandling av prosjektregnskap.

 Kontrollutvalget vil følge opp, ku sak 14/2015, skriftlig bekreftelse fra rådmannen om

sykepengerefusjon. Nummerert brev nr. 3.

14.12.15  Virksomhetsbesøk til Langset barneskole.

 Virksomhetsbesøk til Bårlidalen renseanlegg.

 Oppfølging av E-handel prosjektet i løpet av første halvår 2016.

Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 
9.2.15  

23.3.15  

27.5.15  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2014.

22.6.15  

7.9.15  

16.11.15  Nummerert brev – Råholt bad (avventer revisjonen).

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

Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon 
9.2.15  

23.3.15  Presentasjon ved revisjonen av forvaltningsrevisjonsprosjektet – hjemmesykepleie-

internkontroll, dokumentasjon og kvalitet.

27.5.15  Behandle forvaltningsrevisjonsprosjektet – hjemmesykepleie-internkontroll,

dokumentasjon og kvalitet.

22.6.15  

7.9.15  Oppfølging av revisjonsgjennomgang vedrørende kjøp av varer og tjenester gjort i

Eidsvoll kommune i perioden 2011-2013.

16.11.15  

14.12.15  Bestille neste forvaltningsrevisjonsprosjekt.

 Overordnet analyse.



Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune 

___________________________________________________________________________ 3 

Møte Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
9.2.15  

23.3.15  

27.5.15  

22.6.15  

7.9.15  Behandle selskapskontroll Romerike Industriservice AS.

16.11.15  

14.12.15  Behandle selskapskontroll ØRAS IKS.

 Overordnet analyse.

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
9.2.15  

23.3.15  

27.5.15  

22.6.15  

7.9.15  Rapport revisjonsåret 2014/2015.

 Oppdragsansvarlig revisorer avgir skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet.

16.11.15  

14.12.15  

Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
9.2.15  

23.3.15  

27.5.15  

22.6.15  

7.9.15  Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2016.

16.11.15  

14.12.15  

Møte Oppgaver knyttet til kontrollutvalgets rapportering 
9.2.15  Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 behandles og oversendes deretter

kommunestyret til orientering.

23.3.15  

27.5.15  

22.6.15  

7.9.15  Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget.

16.11.15  

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



 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 
33/2015 Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget. 7.9.15 

Saksbehandler 
• Øystein Hagen

Saksdokumenter 
• Spørreskjema – evaluering av arbeidet i kontrollutvalget

Saksopplysninger 
Inneværende politiske periode er snart slutt. I den forbindelse inviterer 
sekretariatet til en dialog om oppsummering av arbeidet og overlevering av 
erfaringer. 

Vedlagt følger også en kort spørreundersøkelse hvor vi ber 
kontrollutvalgsmedlemmene evaluere arbeidet i kontrollutvalget. Evalueringen 
skal brukes av sekretariatet for fremtidig læring og tilpassing av arbeidet i 
utvalget. Det er også i tråd med vedtatte eierstrategi for ØRU-kommunene 
hvor brukerne skal evaluere arbeidet. 

Resultatet av undersøkelsen vil bli presentert for eierne og kontrollutvalget i 
anonymisert form. 

Vedlagt skjema kan fylles ut i møtet, eller det kan sendes til ROKUS per post 
eller e-post hvis ønskelig. 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 
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Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 



Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 

Evaluering 
Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget 

Rokus 
25.8.2015 

Vedlegg til sak 33/2015
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Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget 

Nedenfor følger noen spørsmål som vi ber deg svare på. Vi skal bruke informasjonen til å forbedre 

tjenestene sekretariatet leverer til kontrollutvalget, og setter pris på din deltagelse. 

1. Var du selv fornøyd med opplæringen du fikk som nyvalgt medlem i kontrollutvalget?  Har du
noen tips til opplæring av det nye kontrollutvalget?

2. Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er viktige
plandokumenter for kontrollutvalget.

Var kontrollutvalget involvert i prosessen med å 
utvikle analysen? 

Har plandokumentene vært til nytte? 

Har du noen tips til hvordan vi kan få til 
forankring av arbeidet med plandokumentene i 
utvalget? 

3. Andre plandokumenter for det daglige arbeidet er
 Oversikt over saker behandlet i kontrollutvalget
 Tiltaksplan

Er dette tilstrekkelig for at du skal være 
oppdatert om hvilke saker som skal behandles 
når? 
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4. Kontrollutvalget behandler mange kompliserte saker, hvor stoffmengden kan være stor.

Er du fornøyd med saksfremleggene og måten 
sakene er blitt presentert fra sekretariatet? 

Vi tar gjerne tips til hvordan vi kan utvikle dette 
videre. 

5. Er det noen av sakene du vil trekke frem som særlig interessante blant de som er blitt behandlet
i perioden?

6. Er det noen saker det neste kontrollutvalget burde ta tak i?

7. Kontrollutvalget har mange virkemidler til sin disposisjon: Orienteringer fra ordfører,
rådmannen og administrasjonen for øvrig, virksomhetsbesøk, bestille forvaltningsrevisjoner,
følge opp rapporter fra Fylkesmannen, granskning og høring.

Har kontrollutvalget «truffet» i valg av 
virkemiddel, eller er det saker som kunne vært 
løst på en annen måte?  
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8. Kontrollutvalget jobber etter en bestiller – utfører modell ved bestilling av forvaltningsrevisjoner
og selskapskontroller.

Hvordan synes du bestillingsdialogen har 
fungert? 

Er leveransene i samsvar med bestillingen? 

9. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret.

Er kommunikasjonen med kommunestyret god 
nok?  

Har kontakten med ordfører vært tilstrekkelig? 

Får sakene tilstrekkelig oppmerksomhet i 
kommunestyret? 

10. Til slutt; er du fornøyd med kontrollutvalgets innsats i perioden? Har arbeidet svart til
forventningene?



 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 
34/2015 Eventuelt. 7.9.15 

Saksbehandler 
• Øystein Hagen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

Mandag 16.11.2015, kl. 18.00. 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 




