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MØTEINNKALLING   
 

Skedsmo kontrollutvalg 
 
Dato: 03.11.2015 kl. 14:00  
Sted: Formannskapssalen  
Arkivsak: 15/00008  
Arkivkode:   
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Lørenskog, 03.11.2015 
 
 
Trine Wollum 
Leder kontrollutvalget     Mona Moengen 
        Sekretær for kontrollutvalget
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Saker til behandling 

44/15 Presentasjon av kontrollutvalgets medlemmer 
 
Arkivsak-dok. 15/00216-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 03.11.2015 44/15 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 

Saksframstilling: 
Kommunestyret valgte nytt kontrollutvalg i møte den 14. oktober 2015, sak 108/15. 
 
Det første møtet i det nyvalgte utvalget innledes med at medlemmer og sekretær 
presenterer seg. 
 
 
 

Saksliste 
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45/15 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver 
 
Arkivsak-dok. 15/00034-2 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 03.11.2015 45/15 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 
 
 
Vedlegg:  
1. Kommunelovens § 77 
2. Kontrollutvalgsforskriften 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal forestå det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen 
på kommunestyrets vegne. Dette er regulert i kommunelovens § 77. Det vises til 
vedlegg 1. Utvalgets oppgaver er nærmere regulert i Forskrift om kontrollutvalg i 
kommuner og fylkeskommuner. Det vises til vedlegg 2. 
 
I dette første møte er det ikke tenkt at man skal gå dypt inn i lovbestemmelser. 
Sekretariatet har forberedt en presentasjon som tar for seg de grunnleggende forhold 
omkring utvalgets rolle og oppgaver. Det er planlagt et halvdags seminar i januar for 
alle kontrollutvalgsmedlemmer der en tar for seg utvalgets oppgaver i forbindelse 
med regskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 
 
Kontrollutvalgshåndboka vil bli utdelt i møtet. 
 
 

Saksliste 
 
 



 4  

  

46/15 Rutiner for innkalling og protokoll 
 
Arkivsak-dok. 15/00217-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 03.11.2015 46/15 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Protokollen underskrives rett etter møteslutt. 
Alle møtedeltakerne underskriver protokollen. 
 
 
Vedlegg:  

1. Saker til behandling 
2. Saker behandlet. 

 
Saksframstilling: 
Innkalling og protokoll blir sendt elektronisk. Innkalling sendes en uke før møtet. 
 
Utvalget får til hvert møte tilsendt en oversikt over Saker til behandling og Saker 
behandlet. Disse dokumentene gir utvalget oversikt over arbeidet fremover og hvilke 
saker som må følges opp.  
 
Sekretær skriver protokoll i møtet slik at den kan gjennomgås og underskrives rett 
etter møteslutt. Med denne praksis kan særutskrifter sendes rett etter møtet. Utvalget 
må velge hvem som skal underskrive protokollen. I forrige periode ble protokollen 
underskrevet av leder, men utvalget kan også velge en ordning hvor alle eller noen 
av møtedeltakerne signerer. 
 

 Saksliste 
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47/15 Møteplan 2015 og 2016 
 
Arkivsak-dok. 15/00008-5 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 03.11.2015 47/15 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalgets møteplan for 2015 og 2016 
Tirsdag 15. desember 2015 kl 08.00 
 
Møteplan for 2016: 
Mandag 8. februar, kveld (avsluttes kl 18) 
Mandag 15. mars, dag 
Mandag 9. mai, dag 
Mandag 20. juni, dag 
Mandag 12. september, kveld 
Mandag 24. oktober, kveld 
Mandag 28. november, kveld 
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 

 
Saksframstilling: 
Det er behov å planlegge ett møte til i 2015.  
 
Kontrollutvalget har i den perioden som nå er avsluttet startet sine møter kl. 08.00. 
Det legges opp til både kvelds- og dagmøter i 2016. 
 
I forslag til møteplan for 2016 er det foreslått 7 møter. Det er samme antallet møter 
som er gjennomført/planlagt i 2015. 
 

Saksliste 
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48/15 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 15/00218-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 03.11.2015 48/15 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 

Saksframstilling: 
Ingen saker er meldt inn. 
 
 
 

Saksliste 





 


 


KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE      Oktober 2015 


 


Oversikt over saker til behandling 
Møte Saker 


Følgende rapportering 


legges frem 


fortløpende  


 Samme økonomiske rapportering som formannskapet får.  


 Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks Fylkesmannen) og kommunens 
svar/oppfølging. 


 Oversikt over skatteinngangen. 


I hvert møte eller når 


kontrollutvalget 


bestemmer det 


 Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert under 
hvert enkelt møte). 


 Sekretariatsleders oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og 
oppfølgingen av disse. 


25. februar 
Formannskapssalen  


 Årsmelding 2014. 


 Årlig orientering om kommunens system for behandling av tips/varsling.  


 Kontrollutvalget ønsker fremdeles å følge utviklingen i barnevernet, og 


ber om å få rapporter som sendes fylkesmannen to ganger pr. år. (pr 


30.6 og 31.12).  


 Plan for forvaltningsrevisjon – prioritering av prosjekter utsatt sak 


37/14. Utvalget ønsker i denne forbindelse å oppsummere hva utvalget 


har gjennomført og hva som gjenstår ut fra en risiko og 


vesentlighetsvurdering.  


 Notat om fond – bestilling.  


 Planlegge virksomhetsbesøk 2014. 


 Henvendelse fra R Scheen. 


 Referater, orienteringer og diskusjoner. 


 Rapportering fra revisjonen.  


20. april 
Ekstramøte 


 


 Referater, orienteringer og diskusjoner. 


 Orienterer fra Scheen angående henvendelse til kontrollutvalget.  


 Rapportering fra revisjonen. 


11. mai 
8 - 12 


 Henvendelse til kontrollutvalget – ulovlig bruk av eiendom. Rådmannens 


kommentarer.  


 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014. 


Herunder  


o oppfølging av revisjonsbrev  nr. 6 og sak 15/14. 


o Notat fra rådmannen om fond ref sak 4/2015.  


 Revisjonsbrev nr. 7 


 Ny henvendelse til kontrollutvalget. 


 Rapportering fra revisjonen 


 Referater, orienteringer og diskusjoner. 


15. juni 
Heldagsmøte  


 Orientering fra ordfører og rådmann ang. SNR.  


 Orientering om status fra barnevernet.  



http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg





 


 


KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE      Oktober 2015 


 


Møte Saker 


lunsj  Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt – Eiendomsforvaltning, 
eiendomsstrategi, drift og vedlikehold.  


 Forvaltningsrevisjonsprosjekt innen rus og psykiatri. 


 Prosjektskisse tilpasset opplæring og læringsmiljø herunder hjem 


skolesamarbeid. 


 Referater, orienteringer og diskusjoner.  


 Rapportering fra revisjonen.  


16. september   


kl 16 – 19 


Møterom Sørum  


 Redegjørelse på saken om varsling.   


 Oppfølging av rapporten Bosetting og introduksjonsordning for 
flyktninger med fokus på resultatoppnåelse Sendt bestilling.  


 Sak om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR). 


 Kontrollutvalgets erfaringer 


 Budsjett for kontroll og tilsyn 2016.  


 Prosjektplan for et forvaltningsrevisjonsprosjekt innen 
opplæringsområdet til møtet 16.9 


 Selskapskontroll RA 2 AS og NRV AS utsatt fra juni. 


 Rapportering fra RRI på ressurser. 


 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 


 Referater, orienteringer og diskusjoner. 


 Rapportering fra revisjonen.  


3. november 


14 – 17 


F-salen 


 Presentasjon av nye medlemmer 


 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver, ved sekretariatet 


 Rutiner for innkalling og protokoll 


 Møteplan resten av 2015 og 2016 


x. desember  


 


 Referater. 


 Rådmannen orienterer om driften med vekt på utfordringer. 


 Forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning: Kontrollutvalget vil be om en 


ny tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan kommunestyrets 


vedtak er fulgt opp innen utgangen av 2015, sak 24/15 


 Årsplan 2016. 


 Overordnet plan for regnskapsrevisjon 2015 – utsettes til etter 


opplæringen i februarmøtet? Nina ønsker det på dette møtet. 


 Sammenstillingsnotat på rus og psykiatri ønsker Oddny å legge frem på 


dette møtet. 


 Innberetning fra RRi på en mislighetssak. 


 Rapportering fra revisjonen. 


2016 
 
 


 Årlig orientering om kommunens system for behandling av tips/varsling 


(gis på første møte). 


 Forvaltningsrevisjon Psykisk helse og rus - kontrollutvalget ber om en 



http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg





 


 


KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE      Oktober 2015 


 


Møte Saker 


redegjørelse om hvordan anbefalingene er fulgt opp før sommeren 


2016. 


 Kontrollutvalget har i sak 15/15 bedt rådmannen etablere et 


samarbeide med skatteetaten og andre relevante etater enn brann og 


redning, slik at kommunen ikke går glipp av skatteinntekter.  


 Kontrollutvalget ønsker å få orientering om utviklingen av SNR på et 
egnet tidspunkt sak 22/15. 


 



http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg






Oppfølging KU-saker Skedsmo-2015 


Sist redigert 26.10.2015 1 


Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Behandlet Oppfølging Ferdig 


25.2.15 1/2015 Orientering fra rådmannen om 
kommunens system for 
behandling av tips og 
varsling. 


Kontrollutvalget tar informasjon om kommunens 


system for behandling av tips og varsling til 


orientering. 


     


 2/2015 Plan for forvaltningsrevisjon – 
prioritering av prosjekter. 


1. Kontrollutvalget prioriterer følgende prosjekter 


for resten av planperioden: 


 Skole 


 Beredskap og 


 Lokaldemokratiet - kommunikasjon med og 


informasjon til innbyggerne. 


2. Kontrollutvalget ber RRi legge frem en skisse et 


prosjekt på tilpasset opplæring og læringsmiljø 


herunder hjem skolesamarbeid til junimøtet. 


Særutskrift sendt 


25.2.15 


    


 3/2015 Status for oppfølgingssaker 
og saksutvikling i 
barnevernet. 


Kontrollutvalget innkaller barnevernleder til møtet i 


mai for å gi en statusrapport. 


     


 4/2015 Notat om fond – bestilling. Kontrollutvalget ber rådmannen utarbeide et notat 


om fond til maimøtet, og legge vekt på å gi utvalget 


en oversikt over bundne og ubundne fond samt 


delegasjoner til/fra rådmannen. 


Særutskrift sendt 


25.2.15 


    


 5/2015 Årsmelding for 
kontrollutvalget 2014. 


1. Kontrollutvalget årsrapport for 2014 vedtas.  


2. Saken sendes kommunestyret med følgende 


forslag til vedtak: 


 Kommunestyret tar kontrollutvalgets 


årsrapport for 2014 til orientering. 


Særutskrift sendt 


25.2.15 


K-styret 


25.3.15 


sak 15/33 


   


 6/2015 Planlegge virksomhetsbesøk 
2015. 


Kontrollutvalget foretar ikke virksomhetsbesøk i 


2015. 


     


 7/2015 Henvendelse til 


kontrollutvalget. 


Kontrollutvalget ber om rådmannens kommentarer 


til de problemstillinger henvendelsen tar opp i 


punkt 8, herunder en oversikt over status på de 


påstått mest alvorlige sakene. Utvalget ønsker i 


denne forbindelse at rådmannen gjør rede for 


forholdet til andre offentlige etater, som for 


eksempel skattemyndighetene og folkeregisteret.  


Særutskrift sendt 


25.2.15 


    







Oppfølging KU-saker Skedsmo-2015 


Sist redigert 26.10.2015 2 


Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Behandlet Oppfølging Ferdig 


Scheen inviteres til møtet for å utdype påstandene i 


henvendelsen. 
 8/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon. 


Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til 


orientering. 


     


 9/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Sakene tas til orientering. 
 


     


 10/2015 Eventuelt. Ingen vedtak. 
 


     


20.04.15 11/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Sakene tas til orientering. 


 


     


 12/2015 Henvendelse til 
kontrollutvalget. 


Kontrollutvalget ber til neste møte om rådmannens 


vurdering av hvor langt kommunens ansvar går ved 


brann eller livstruende skader når det gjelder disse 


sakene. Videre ønsker kontrollutvalget rådmannens 


kommentar til henvendelsen til kontrollutvalget, 


herunder at kommunen kategoriserer sakene feil, 


saksbehandlingsrutiner, -kompetanse og -kapasitet, 


forskjellsbehandling, praktisering av 


offentlighetsloven samt hvordan revisjonens rapport 


er fulgt opp herunder informasjon på kommunens 


nettsider. Utvalget ønsker også informasjon om 


kommunens samarbeid med andre etater 


(brannvesen, politi, skatteetaten etc). 


     


 13/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon. 


FRA BEHANDLINGEN: Fra sak 11/15: Prosjektplan 


for forvaltningsrevisjonsprosjekt på skole kommer 


til junimøtet.  


Selskapskontroll RA 2 AS og NRV AS er forsinket, 


og blir levert i september. 


VEDTAK: Kontrollutvalget tar revisjonens 


rapportering til orientering. 


     


 14/2015 Eventuelt. Ingen vedtak.      


11.5.15  15/2015 Henvendelse til 


kontrollutvalget – ulovlig bruk 


Kontrollutvalget forutsetter at ulovlighetssaker 


behandles i henhold til forvaltningsloven. 


Særutskrift sendt 


11.5.15 


    







Oppfølging KU-saker Skedsmo-2015 


Sist redigert 26.10.2015 3 


Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Behandlet Oppfølging Ferdig 


av eiendom.  Kommunen har en plikt til å forfølge ulovligheter. 


Selv om det skjer endringer i fokus og prioritering 


er kontrollutvalget av den oppfatning at like saker 


må behandles likt. Videre ber utvalget rådmannen 


etablere et samarbeide med skatteetaten og andre 


relevante etater enn brann og redning, slik at 


kommunen ikke går glipp av skatteinntekter. 
 16/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til 


kommunens årsregnskap 
2014 


Forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets 


uttalelse til Skedsmo kommunes årsregnskap 2014 


med de endringer som fremkom i møtet, og 


oversendes kommunestyret med kopi til 


formannskapet. 


Særutskrift sendt 


11.5.15 
    


 17/2015 Revisjonsbrev 7 – 
Årsregnskapet 2014 


Kontrollutvalget legger til grunn at 


administrasjonen forholder seg til kommunestyrets 


vedtak og kommunelovens bestemmelser om 


avsetninger til og bruk av fond. 


Særutskrift sendt 


11.5.15 
    


 18/2015 Henvendelse til 
kontrollutvalget  


Kontrollutvalget tar ikke saken til behandling. 
 


Særutskrift sendt 


11.5.15 
    


 19/2015 Referater, orienteringer og 
diskusjoner. 


Fra behandlingen: Kontrollutvalget ønsker å ha en 


sak om utvalgets erfaringer. Videre ønsker 


kontrollutvalget å få en orientering om status 


vedrørende SNR på et hensiktsmessig tidspunkt.  


Vedtak: Sakene tas til orientering. 


  Sak om utvalgets 


erfaringer settes 


opp i 


septembermøtet. 


SNR orientering 


settes opp i møtet 


15.6. 


  


 20/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon. 


Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til 


orientering. 


     


 21/2015 Eventuelt. Ingen saker.      


15.6.15 22/2015 SNR – orientering fra ordfører 


og rådmann.  


Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 


     


 23/2015 Orientering om status i 
barnevernet 


Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 
 


     


 24/2015 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsprosjekt – 
Eiendomsforvaltning, 
eiendomsstrategi, drift og 


1. Kontrollutvalget tar rådmannens rapport til 


orientering.  


2. Kontrollutvalget vil be om en ny tilbakemelding 


Særutskrift sendt 


16.6.15 


   







Oppfølging KU-saker Skedsmo-2015 


Sist redigert 26.10.2015 4 


Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Behandlet Oppfølging Ferdig 


vedlikehold. fra administrasjonen om hvordan 


kommunestyrets vedtak er fulgt opp innen 


utgangen av 2015. 
 25/2015 Forvaltningsrevisjonsprosjekt 


innen rus og psykiatri. 
1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering, og 


vil be om å få seg forelagt en redegjørelse om 


hvordan anbefalingene er fulgt opp før 


sommeren 2016. 


2. Kontrollutvalget oversender rapporten til 


kommunestyret med følgende innstilling: 


 Kommunestyret ber rådmann følge opp 


rapportens anbefalinger. 


Særutskrift sendt 


16.6.15 
KS 9.9.15 


sak 15/94 
   


 26/2015 Forvaltningsrevisjonsprosjekt 
tilpasset opplæring og 
læringsmiljø – Prosjektskisse. 


Basert på prosjektskissen ber kontrollutvalget 


revisjonen legge frem forslag til prosjektplan for et 


forvaltningsrevisjonsprosjekt innen 


opplæringsområdet til møte 16.9. 


Særutskrift sendt 


16.6.15 
   


 27/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon. 


Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til 


orientering. 
 


     


 28/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner 


Sakene tas til orientering. 
 


     


 29/2015 Eventuelt. Ingen saker.      


16.9.15 30/2015 Redegjørelse fra rådmannen 


om varslingssak.  


Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 


     


 31/2015 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapport 
Bosetting og 
introduksjonsordning for 
flyktninger 


Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen til 


orienteringen. 
 


     


 32/2015 Sak om Samarbeidsrådet for 
Nedre Romerike (SNR). 


Lone Kjølsrud fremsatte følgende forslag: 


1. Kontrollutvalget er positiv til at revisjonen 


skal gjennomføre en undersøkelse om de 


overnevnte forhold i denne saken. 


2. Kontrollutvalget vil i samarbeid med de 


     







Oppfølging KU-saker Skedsmo-2015 


Sist redigert 26.10.2015 5 


Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Behandlet Oppfølging Ferdig 


øvrige kontrollutvalgene som ønsker å delta 


komme tilbake med en konkretisering og 


avgrensning av problemstillingene.  


3. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å 


koordinere en bestilling med de øvrige 


kontrollutvalgene i SNR-kommunene som 


velger å delta. 


Forslaget falt mot en stemme – Lone Kjølsrud. 


Leder fremsatte følgende forslag: 


 


Kontrollutvalget i Skedsmo kommune deltar 


ikke i en nærmere undersøkelse av forhold i 


Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 


(SNR). 


 


Forslaget ble vedtatt mot en stemme  – Lone 


Kjølsrud 


 


Leder fremsatte følgende forslag: 


 


Kontrollutvalget vil følge opp hvordan SNR vil 


organiseres og hvordan det sikres åpenhet om 


selskapet. 


 


Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 33/2015 Kontrollutvalgets erfaringer Medlemmene svarer individuelt.       


 34/2015 Budsjett for kontroll og tilsyn 
2016 


1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- 


og tilsynsordningen for Skedsmo kommune 


vedtas og oversendes kommunen som 


kontrollutvalgets forslag til ordningen for 


Særutskrift sendt 


18.9.15 


    







Oppfølging KU-saker Skedsmo-2015 


Sist redigert 26.10.2015 6 


Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Behandlet Oppfølging Ferdig 


2016. 
 


 Budsjett 


2016 


Godtgjørelser 


kontrollutvalget 


       120 


000 


Abonnementer            3 


000 


Møteutgifter            2 


000 


Kurs          35 


000    


Sum kontrollutvalget        160 


000 


Sekretærfunksjonen       342 000 


Revisjonen     3 660 


000 


Totalt     4 162 


500 


 


2. Forslaget følger formannskapets innstilling 


til kommunestyret vedrørende budsjettet for 


Skedsmo kommune 2016. 
 35/2015 Forvaltningsrevisjonsprosjekt 


tilpasset opplæring – 
Prosjektplan. 


1. Kontrollutvalget bestiller 


forvaltningsrevisjonsprosjekt på 


opplæringsområdet. 


2. Prosjektet har følgende problemstillinger: 


a. Har kommunen utformet et «forsvarlig 


system» for å sikre at elevene får 


tilpasset opplæring?   


b. I hvilken grad legges det til rette for 


tilpasset opplæring ved skolene i 


kommunen?  


Særutskrift sendt 


18.9.15 
    







Oppfølging KU-saker Skedsmo-2015 


Sist redigert 26.10.2015 7 


Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Behandlet Oppfølging Ferdig 


3. Prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på 


450 timer, og endelig prosjektrapport 


ferdigstilles 1. mars 2016. 
 36/2015 Selskapskontroll RA 2 AS og 


NRV AS 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og 


oversender den til kommunestyret med følgende 


innstilling: 


 Kommunestyret tar rapporten til orientering. 


Særutskrift sendt 


18.9.15. Purret 


20.10 


   


 37/2015 Rapport revisjonsåret 
2014/2015. 


Kontrollutvalget tar rapport fra Romerike Revisjon 


for revisjonsåret 2014/2015 til orientering. 


     


 38/2015 Uavhengighetserklæringer fra 
oppdragsansvarlig revisor for 
regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon. 


Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av 


uavhengighet tas til orientering. 
 


     


 39/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon. 


Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til 


orientering. 


     


 40/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner 


Sakene tas til orientering. 
 


     


 41/2015 Eventuelt. Ingen vedtak.      


       2 til 


rest 


 

































