
' KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 

Møtebok 
Sted: Bjørkelangen sykehjem, Rådhusveien 3, 
Tid: Onsdag 9.10.13 kl. 18.00 - 21.30 
Tilstede John Arne Dalby (leder) 
medlemmer Jan Rune Fjeld (nestleder) 

Torill Ovlien 
Tilstede Rikart Pettersen 
varamedlemmer Kristin Tønsberg Waaler 
Forfall Anne Lise Torvund 

Rov Tuhus 
Andre Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Inger Berit Faller og Regnskapsrevisor 

Roger Guldbrandsen. 
Fra sekretariatet møtte Mona Moengen. 

Behandlede saker Sak nr. 46/2013-51/2013. 
46/2013 Rapport forvaltningsrevisjon om byggesak. 
47/2013 Orientering om fremdrift og prioriteringer i arbeidet med 

reqnskapsrevision. 
48/2013 Statistikk over tilsyn med barnehager og kommunens rapportering på 

feltet. 
49/2013 Referater, orienterinqer oq diskusjoner. 
50/2013 Raooortering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt. 
51/2013 Eventuelt. 

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. Det bemerkes at Anne Lise Torvund 
hadde meldt forfall til forrige møte. 

UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar 
med det som ble bestemt på møtet. 
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UTSKRIFTER 
Hovedutskrift er sendt til: Kontrollutval et, ordfører, rådmann o Østre Romerike revis"onsdistrikt. 



KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 
46/2013 Ra ort forvaltnin srevis ·on om b esak. 13.11.13 

Saksbehandler 
• Mona Moengen 

Saksdokumenter 
1. Forvaltningsrevisjonsrapport - Saksbehandling i bygge- og delesaker. Østre Romerike 

revisjonsdistrikt 13.11.13 
2. Rådmannens høringssvar. 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget vedtok i sak 30/12 Plan for forvaltningsrevisjon, hvor området byggesak ble 
prioritert som nummer en. I sak 44/12 bestilte kontrollutvalget forvaltningsrevisjon på området 
byggesak. Rapporten ligger som vedlegg 1 til saken. 

Revisjonen har sett på følgende problemstillinger: 

• Foregår behandlingen av bygge- og delesaker i Aurskog-Høland kommune i tråd med 
gjeldende regelverk? (Kapittel 5 i rapporten) 

• Foregår innkreving av gebyrer i dele- og oppmålingssaker i Aurskog-Høland kommune i 
tråd med gjeldende regelverk og er den interne kontrollen god?(Kapittel 6 i rapporten). 

Saksbehandling av bygge- og delesaker foregår både i Virksomhet Forvaltning eller i avdeling for 
Plan og utvikling. Kommunens saksbehandling framstår som effektiv, og byggesaksbehandlerne får 
saksmengden raskt unna i de fleste tilfeller. Revisjonen mener imidlertid at effektiviteten må 
vurderes opp mot hva som kan sies å være minstekrav til innhold i kommunens vurderinger og 
innhold i de tillatelsene som skrives. Det samme gjelder dokumentasjon av mottakskontroll og 
vurderinger. Nabovarsling, godkjent ansvarsrett, hjemmelsgrunnlag hvor også planstatus 
framkommer er eksempler på hva som alltid bør stå i vedtakene. 

Ett funn er at delegeringsvedtaket kommunestyret gjorde i desember 2012 ikke er fulgt opp i praksis 
i 2013 når det gjelder delesaker. Det følger da at delesaker hører inn under byggesaksdelen i plan
og bygningsloven. I saker hvor jordloven kommer til anvendelse, sendes saken da over til 
landbrukskontoret til uttalelse etter jordloven§ 12, jf. samordningsplikten i plan- og bygningsloven 
§21-5. 

Forvaltningsrevisjonen har avdekket enkelte feil i innkreving av gebyrer i dele- og 
oppmålingssaker, men disse er ikke systematiske. Kommunen bør vurdere å sette inn tiltak for å 
bedre internkontrollen på dette området. Revisjonen mener imidlertid at det foreligger to-veis 
kontrollspor i faktureringen. 

Rådmannen har tatt rapporten til etterretning, og arbeider for å følge opp de forhold som er påpekt. 
Dette arbeidet vil være sluttført våren 2014. 
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KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 

Forslag til vedtak 
På bakgrunn av den gjennomførte forvaltningsrevisjonen blir våre anbefalinger: 

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

a. Kommunestyret tar rapporten til orientering. 
b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp rapportens anbefalinger 
herunder sikre at: 

i. behandlingen av bygge- og delesaker blir tilstrekkelig dokumentert og at svar 
på søknad om tiltak og svar på søknader om dispensasjon tilfredsstiller krav 
til saksbehandling i forvaltningsloven og plan- og bygningsloven når det 
gjelder utredningsplikt, krav til innhold i begrunnelser og etterprøvbarhet. 

11. delesakene behandles i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser. 
Herunder vurdere å legge hele saksområdet til samme forvaltningsnivå. 

111. internkontrollen i forbindelse med utstedelse av gebyrer i dele- og 
oppmålingssaker er tilfredsstillende. 

c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan 
anbefalingene er fulgt opp innen 1. 9.2014. 

Kontrollutvalgets behandling 
Faller gikk presenterte rapporten og svarte på kontrollutvalgets spørsmål. 

Det ble fremsatt forslag om nytt punk iv i vedtaket: avgjørelsesmyndighet er delegert slik at 
saksbehandling er mest mulig effektiv jf. rapportens side 35, siste avsnitt. 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

Sign. 

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

L 

a. Kommunestyret tar rapporten til orientering. 
b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp rapportens anbefalinger 

herunder sikre at: 
i. behandlingen av bygge- og delesaker blir tilstrekkelig dokumentert og at 

svar på søknad om tiltak og svar på søknader om dispensasjon tilfredsstiller 
krav til saksbehandling i forvaltningsloven og plan- og bygningsloven når 
det gjelder utredningsplikt, krav til innhold i begrunnelser og 
etterprøvbarhet. 

11. delesakene behandles i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser. 
Herunder vurdere å legge hele saksområdet til samme forvaltningsnivå. 

iii. internkontrollen i forbindelse med utstedelse av gebyrer i dele- og 
oppmålingssaker er tilfredsstillende. 

iv. avgjørelsesmyndighet er delegert slik at saksbehandling er mest mulig 
effektiv jf. rapportens side 35, siste avsnitt. 

c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan 
anbefalingene er fulgt opp innen 1.9.2014. 
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KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 
47/2013 Orientering om fremdrift og prioriteringer i arbeidet 13.11.13 

med re2nskapsrevisjon. 

Saksbehandler 
• Mona Moengen 

Saksdokumenter 
1. Presentasjon av fremdrift og prioriteringer i arbeidet med regnskapsrevisjon 2013. 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen blir revidert på en betryggende måte. Revisjon av 
årsregnskapet er en helt sentral del av kommunens egenkontroll. Revisor avdekker og forebygger 
feil og mangler i kommunens økonomiske rapportering gjennom sine kontroller. I tillegg veileder 
revisor kommunen for å bidra til å forebygge og avdekke feil og misligheter. 

Regnskapsrevisjonen skal gi grunnlag for å bekrefte at årsregnskapet er avlagt i henhold til lov, 
forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Revisor går ikke gjennom alle tal i årsregnskapet, men 
kontrollerer deler av det, basert på en vurdering av risiko for vesentlige feil i regnskapet. Hvilke 
kontroller som skal gjennomføres vil fremgå av revisjonsplanen. 

Revisjonen vil gi en orientering om revisjonsstrategien for regnskapsrevisjon for revisjonsåret 2013 
basert på presentasjonen i vedlegg 1 til saken. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjon om av fremdrift og prioriteringer i arbeidet med regnskapsrevisjon 
2013 til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 
Gulbrandsen orienterte om fremdrift og prioriteringer i arbeidet med regnskapsrevisjon 2013. 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

Kontrollutvalget tar informasjon om av fremdrift og prioriteringer i arbeidet med regnskapsrevisjon 
2013 til orientering. 

Sign. / 1 ; I Utskrift 
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KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 

Sak nr. Sak 
48/2013 Statistikk over tilsyn med barnehager og kommunens 

rapportering på feltet. 
41/2013 Statistikk over tilsyn med barnehager og kommunens rapportering på 

feltet. 

Saksbehandler 
Mona Moengen 

Saksdokumenter 
1. Avvik i forbindelse med tilsyn barnehager, 20.9 .13. Tidligere utsendt. 

Saksopplysninger 
Saken ble utsatt i forrige møte. 

Møtedato 
13.11.13 

09.10.13 

Kontrollutvalget behandlet i møtet 4.9 i år sak 31 /13 Statistikk over tilsyn med barnehager og 
kommunens rapportering på feltet. Kontrollutvalget fikk en fyldig beskrivelse av kommunens tiltak 
for å følge opp rollen som tilsynsmyndighet på barnehagefeltet. I materialet fra rådmannen manglet 
det imidlertid en oversikt (statistikk) over hvilke avvik som er funnet/meldt inn ved de tilsyn som er 
gjennomført, og hvor lang tid det har tatt å lukke disse avvikene. Kontrollutvalget fattet på denne 
bakgrunn følgende vedtak: 

Kontrollutvalget ber om å få oversikt over hvilke avvik som er funnet og meldt inn, og hvor 
lang tid det har tatt å lukke avvikene. Videre ber kontrollutvalget om å få kopi av 
tilsynsrapportene og kommunens eventuelle oppfølging etter stedlig tilsyn i barnehager 
våren 2014. 

Tilbakemeldingen foreligger i vedlegg 1 til saken. Årskontrollen 2013 er gjennomført, og rapporter 
fra denne vil bli ettersendt. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjon om avvik i forbindelse med tilsyn med barnehager til foreløpig 
orientering, og kommer tilbake til saken når rapport fra årskontrollen 2013 er mottatt. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

Kontrollutvalget tar informasjon om avvik i forbindelse med tilsyn med barnehager til foreløpig 
orientering, og kommer tilbake til saken når rapport fra årskontrollen 2013 er mottatt. 

Sign~ 611 1/11 Utskrift 
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KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 

Sak nr. Sak 
49/2013 Referater, orienteringer og diskusjoner. 

Saksbehandler 
• Mona Moengen 

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

Møtedato 
13.11.13 

1. Postjournal 2013 for kontrollutvalget i Aurskog-Høland, med jnr. 7511 3- 83/13. 
2. Kopi av brev fra Aurskog-Høland kommune til Fylkesmannen - Orientering - mulig uklart 

reguleringsvedtak - oversendt klagesak - byggesak på eiendommen 73/8. 
3. Oversikt over oppfølging av kontrollutvalgets vedtak 2013, sist redigert 5.11.13. 
4. Årshjulet revidert november 2013. 
5. Innkalling til møte i representantskapet for Romerike Revisjon 19.9.13 - justert drifts- og 

investeringsbudsjett. 
6. Rapportering 2. tertial, legges frem på møtet. 

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 
Hensikten er gjensidig orientering om aktuelle saker. 

Denne saken ble utsatt i forrige møte. Vedleggene som ble sendt ut da vil også bli gjennomgått. 

Leder vil orientere om kommunestyrets behandling av sak 51113 Digerneset - klagebehandling og 
vurdering av omgjøring - vedtak fattet i kommunestyresak 23/13. 

I KU-sak 22/ 13 oppfordret kontrollutvalget rådmannen å utarbeide retningslinjer for tildeling av 
institusjonsplass i Aurskog-Høland kommune. Rådmannen har utarbeidet forslag til kriterier, og 
anbefaler at det tas i bruk kommunale kriterier for tildeling av opphold i institusjon. 
Kommunestyret behandlet i sak 55/13 Kriterier for tildeling opphold i institusjon 4.11.13. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 
Sekretær delte ut 

7. Underretning om henleggelse av straffesak - «Digemeset-sakem>, brev fra politiet 21.10.13. 

Videre orienterte sekretær om kontrollutvalgskonferansen 2013. 

Leder orienterte om Digemesetsaken. 

6 



KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 
I I 
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KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 
50/2013 Rapporterin2 fra Østre Romerike revis.ionsdistrikt. 13.11.13 

Saksbehandler 
• Mona Moengen 

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Revisjonen vil rapportere om revisjonsarbeidet i møtet. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 
Faller orienterte om planleggingen av forvaltningsrevisjon av kriterier for tildeling av 
sykehjemsplass og om fremdriften i arbeidet med forvaltningsrevisjon av politiattester. 
Hun orienterte videre om etableringen av Romerike Revisjon IKS. 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering. 
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' KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 
5112013 Eventuelt. 13.11.13 

Saksbehandler 
• Mona Moengen 

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Ingen vedtak. 
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