
 

 

Kontrollutvalget i Nes kommune 

 

 

Møtebok 
 
Sted: Formannskapssalen 

Tid: 21.10.14 kl. 08.15 – 12-10 

Tilstede 
medlemmer 

Lars Erik Aas Nygård – leder  
Oddbjørn Nilsen – nestleder 
Nasrin Moayedi 
Tone Roalkvam 
Unni Mollerud  

Tilstede 
varamedlemmer 

 

Forfall  

Andre Rådmann Johnny Pedersen og fungerende kommunalsjef for Helse og velferd 
Jorunn Lyster under sak42. 
Koordinator, Personal- og lønnsavdelingen Erik A. Bjørnstad under sak 43. 
Fra Romerike Revisjon møtte Lars-Ivar Nysterud.. 
Fra sekretariatet møtte Mona Moengen. 

Behandlede saker Sak nr. 42/2014 – 47/2014 

 42/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 

 43/2014 Orientering om arbeidet med internkontroll. 

 44/2014 Oppfølging forvaltningsrevisjon sykefravær. 

 45/2014 Revidert plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike. 

 46/2014 Rapportering fra Romerike revisjon. 

 47/2014 Eventuelt. 

 

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. 
 

UNDERSKRIFTER: 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar 
med det som ble bestemt på møtet. 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

UTSKRIFTER 

Hovedutskrift er sendt til: Kontrollutvalget, ordfører, rådmann og Romerike Revisjon. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kontrollutvalget i Nes kommune 

 

 

Sak nr. Sak Møtedato 

42/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 21.10.14 

 

 

Saksbehandler 

 Mona Moengen 

 

 

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2014 for kontrollutvalget i Nes, med jnr. 48/14-45/14. 

2. Oversikt over saker til behandling. 

3. Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak 2014.  

4. Birgitta Løkkevik er valgt som nytt varamedlem til kontrollutvalget. 

5. Invitasjon til ordførerne i alle landets kommuner til å delta i reformprosessen, brev fra 

KMD 26.8.2014.  

6. Oppslag i Kommunal Rapport 5.9.14. 

 

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 

Under denne saken vil det bli gitt gjensidig orientering om aktuelle saker i henhold til 

vedleggene.  

 

I forrige møte besluttet kontrollutvalget å be sekretariatet om å utarbeide forslag til møteplass 

for kontrollutvalgene på Romerike, og legge frem en sak om dette for de andre 

kontrollutvalgene på Romerike. Saken er nå til behandling i de andre utvalgene, og vil bli satt 

opp igjen i desembermøtet.  

 

 

Forslag til vedtak 
Sakene tas til orientering. 

 
Kontrollutvalgets behandling 
Møtet 12. 11 avlyses. Møtet 2.12 flyttes til 16.12. 

 

Når det gjelder sak 11/14 Fordelingen av kostnader og hjemler for fastsetting av kommunal 

avgift for tømming av septik, vil revisjonen ta kontakt med Kommunaldepartementet i mangel 

på svar fra Fylkesmannen. 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Møtet 12. november avlyses. Møtet 2.12 flyttes til 16.12.   

De øvrige sakene tas til orientering. 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
 



 

 

Kontrollutvalget i Nes kommune 

 

 

Sak nr. Sak Møtedato 

43/2014 Orientering om arbeidet med internkontroll. 21.10.14 
 

Saksbehandler 

 Mona Moengen 

 

 

Saksdokumenter 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har bedt om å få en orientering om rådmannens arbeid med internkontroll. 

Av ulike årsaker har rådmannen bedt om å få legge frem en muntlig orientering om status, og 

ikke også et notat som sedvane er. 

 

Forslag til vedtak 

 

Kontrollutvalgets behandling 
Pedersen og Lyster orienterte. Kommunen jobber systematisk med internkontroll og har 

kommet lengst når det gjelder HMS. Det er etablert en prosjektgruppe på tvers av enhetene. 

Arbeidet baseres på risiko- og sårbarhetsanalyser. Alle rutiner kartlegges nå. En oversikt over 

alle områder som skal kartlegges blir oversendt utvalget. 

 

Utvalget tar orienteringen til etterretning. Kontrollutvalget vil følge opp kommunens arbeid 

med internkontroll og vil komme tilbake til saken Høsten 2015. 

 

Rådmannen orienterte også om at eierne av DGI har evaluert selskapet og at det er foreslått å 

endre selskapsform til § 27 samarbeid etter kommuneloven. Første ledd i § 27 lyder: 

 

To eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner, eller en eller flere kommuner 

og en eller flere fylkeskommuner, kan opprette et eget styre til løsning av felles 

oppgaver. Kommunestyret og fylkestinget gjør selv vedtak om opprettelse av slikt 

styre. Til slikt styre kan kommunestyret eller fylkestinget selv gi myndighet til å treffe 

avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering. 

 

Samarbeidstiltak opprettet etter § 27 kan være egne rettssubjekter, men mange er det ikke. 

 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 
 

Kontrollutvalget tar informasjonen til foreløpig orientering, og kommer tilbake til saken 

høsten 2015.  

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
 

 

  



 

 

Kontrollutvalget i Nes kommune 

 

 

Sak nr. Sak Møtedato 

44/2014 Oppfølging forvaltningsrevisjon sykefravær. 21.10.14 
 

Saksbehandler 

 Mona Moengen 

 

Saksdokumenter 
1. Sluttrapport – Oppfølging av Østre Romerike revisjonsdistrikts sykefraværsrapport 

(pr 22. august 2014). 

 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon på sykefravær i november 2012 fra Østre 

Romerike revisjonsdistrikt. Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget i desember 2013, sak 

45/13, og i kommunestyret i februar 2014, sak 14/3. Kommunestyret fattet følgende vedtak: 

 

a) Kommunestyret tar rapporten til orientering 

b) Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapporten 

c) Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om status for 

oppfølging av rapporten innen 31.10.2014. 

Saken oversendes administrasjonsutvalget for videre drøfting og oppfølging. 

 

Personal- og organisasjonssjefen i Nes kommune har hatt ansvaret for oppfølgingsarbeidet. 

Det ble utpekt en koordinator og nedsatt en arbeidsgruppe som har samordnet arbeidet med 

sykefraværsrapporten. Arbeidsgruppen har utformet tiltak og laget en handlingsplan som er 

beskrevet i vedlagte sluttrapport.  

 

Administrasjonen har nedlagt et systematisk arbeid for å følge opp forvaltningsrevisjonen. 

Tiltakene vil bli implementert i løpet av høsten, og vil kreve kontinuerlig fokus særlig fra 

kommunens ledere. Kontrollutvalget er også opptatt av om tiltakene har effekt på 

sykefraværet, og vil komme tilbake til dette høsten 2015. 

 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget er tilfreds med arbeidet som er satt i gang for å følge opp forvaltnings-

revisjonen på sykefravær i Nes kommune. Sluttrapporten oversendes kommunestyret med 

følgende forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret tar tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjon på 

sykefravær til foreløpig etterretning.  

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp effekten av igangsatte tiltak høsten 

2015. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
Bjørnstad orienterte om arbeidet med oppfølging av sykefraværsrapporten og svarte på 

kontrollutvalgets spørsmål. 

 

Det nye lønns- og personalsystem som ble innført fra 1.3.13 genererer ikke rapporter på 

korttidsfraværet. Data over langtidsfraværet innhentes fra NAV. 

 



 

 

Kontrollutvalget i Nes kommune 

 

 

Kontrollutvalget var blant annet opptatt av  

 hvordan lederne blir fulgt opp,  

 om det er delegert tilstrekkelig myndighet for å kunne følge opp sykefraværet, 

 hvordan fungerer kommunikasjonslinjene, 

 organiseringen – mange ledere har personalansvar for store grupper. 

 

Kontrollutvalget merker seg at sluttrapporten til Nes kommunes partssammensatte utvalg har 

svart på de to anbefalingene til revisjonen i rapporten om sykefraværsarbeid i Nes. 

Administrasjonen har både fulgt opp anbefalingen om å sikre lik og tilstrekkelig kompetanse 

hos personalledere i sykefraværsarbeidet, og anbefalingen om å sikre tilstrekkelig evaluering 

av ulike tiltak i virksomhetens HMS-planer.  Kontrollutvalget vil allikevel peke på at nye 

retningslinjer for oppfølging av sykmeldte fra 1.7.2014 krever mye av ledere med 

personalansvar, og det er viktig med tilstrekkelig informasjon og opplæring. Videre er det 

viktig å tydeliggjøre og sikre delegering av personalansvar både i forhold til den enkelte 

personalleder i arbeidsavtaler, og i forhold til at delegeringen er satt i system sentralt i 

kommunen. 

 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Kontrollutvalget er tilfreds med arbeidet som er satt i gang for å følge opp forvaltnings-

revisjonen på sykefravær i Nes kommune. Sluttrapporten oversendes kommunestyret med 

følgende forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret tar tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjon på 

sykefravær til foreløpig orientering.  

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp hvordan kommunikasjonslinjene 

fungerer og hvordan delegasjon av personalansvar er implementert høsten 2015. 

 

Sign. 
 

Utskrift 

  



 

 

Kontrollutvalget i Nes kommune 

 

 

Sak nr. Sak Møtedato 

45/2014 Plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike 21.10.14 
 

Saksbehandler 
Mona Moengen 

 

Saksdokumenter 
1. Korrigert plan for selskapskontroll for perioden 2013-2016 Nes kommune. 

2. Plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike.  

 

Saksopplysninger 
Kommunestyret behandlet plan for selskapskontroll og fattet følgende vedtak i sitt møte 

11.12.2012: 

 

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak av plan for selskapskontroll for 

2013 – 2015 for Nes kommune. 

2. Kommunestyret gir kontrollutvalget anledning til å gjøre endringer i planen hvis 

forutsetningene skulle endre seg. 

 

I møtet 4. mars korrigerte utvalget planen (sak 13/14), se vedlegg 1 til saken. Planen ble sendt 

kommunestyret som referatsak. 

 

Eierskapskontroll gjennomført i Krisesenteret ble behandlet i kontrollutvalget i mars, og 

eierskapskontroll i DGI ble behandlet i september i år. 

 

Fra 1. juni 2014 er Romerike Revisjon IKS ansvarlig for gjennomføring av selskapskontroll 

for alle eierkommunene. De planene som foreligger har ikke en sammenfallende tilnærming 

for faktisk gjennomføring og utvelgelse av de selskaper som skal kontrolleres. Det er derfor 

behov for en ny, revidert felles plan for alle selskapene, se vedlegg 2 til saken. 

 

Per i dag finnes det selskaper som ikke har vært gjenstand for eierskapskontroll. I den nye 

planen legges det opp til at det gjennomføres kontroll i alle selskaper for å tilegne seg konkret 

kunnskap og etablere et fullstendig bilde av risiko, knyttet til økonomi, drift og øvrige 

elementer relatert til virksomheten til kommunene. Hvilken tilnærming som velges i senere 

kontroller må baseres på konkrete funn i den enkelte kontroll og kontrollutvalgenes senere 

vurdering og beslutning. Planen er derfor først og fremst å prioritere gjennomføring av 

kontroll i de selskaper som så langt ikke er kontrollert, i større selskap og i selskap hvor det 

foreligger konkrete bestillinger fra kontrollutvalg. 

 

De selskaper som er prioritert i gjenværende del av denne valgperioden fremgår av oversikten 

på side 8. 

 

 

Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget vedtar plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike. 

2. Planen sendes kommunestyret som en referatsak. 

 
 



 

 

Kontrollutvalget i Nes kommune 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 
 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 
1. Kontrollutvalget vedtar plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike. 

2. Planen sendes kommunestyret som en referatsak. 

 

Sign. 
 

Utskrift 

 

  



 

 

Kontrollutvalget i Nes kommune 

 

 

Sak nr. Sak Møtedato 

46/2014 Rapportering fra Romerike revisjon. 21.10.14 

 

Saksbehandler 

 Mona Moengen 

 

 

Saksdokumenter 
 

Saksopplysninger 
Saken er satt opp i tilfelle revisjonen vil rapportere om andre saker enn de som er satt opp på 

agendaen. 

 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning.  
 
Kontrollutvalgets behandling 
Nysterud orienterte om at forvaltningsrevisjonsprosjektet innen samhandlingstjenesten mv. er 

startet opp.  

 

Esval Miljøpark er skattepliktige for næringsavfall fra 2014. Dette innebærer at 

selvkostgebyret blir forskjellig for næringsliv og privatkunder. Organiseringen av selskapet 

vil bli vurdert.  

 

I neste møte kommer oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ann Kristin Mauseth i forbindelse 

med presentasjon av plan for regnskap 2014. Roger Gulbrandsen vil møte fast. Ellers møter 

de som har sakene. 

 
 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning. 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

Kontrollutvalget i Nes kommune 

 

 

Sak nr. Sak Møtedato 

47/2014 Eventuelt. 21.10.14 

 

Saksbehandler 

 Mona Moengen 

 

 

Saksdokumenter 
 

 

Saksopplysninger 
 
 
Forslag til vedtak 
 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 
 

Ingen saker. 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 

 

 


