
 

 

Kontrollutvalget i Nes kommune 

 

 

Møtebok 
 

Sted: Nes rådhus 

Tid: Torsdag 31.10.13 kl. 08.15 – 12.20 

Tilstede 
medlemmer 

Lars Erik Aas Nygård-leder  
Oddbjørn Nilsen – nestleder 
Tone Roalkvam 
Nasrin Moayedi under sak 31 – 38/13. 
 

Tilstede 
varamedlemmer 

 

Fraværende Unni Mollerud hadde meldt forfall. Vara kunne heller ikke møte. 

Andre Rådmann Johnny Pedersen og kommunalsjef Reidun Høsøien Midtlien under 
sak 31 og 32/13. 
Økonomisjef Øystein Seland under sak 31/13. 
Fra Østre Romerike revisjonsdistrikt (ØRR) møtte oppdragsansvarlig 
forvaltningsrevisor Inger Berit Faller. 
Fra sekretariatet møtte Mona Moengen. 

Behandlede saker Sak nr. 31/2013 - 39/2013 

 31/2013 Oppfølging av behandlingen av kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskapet. 

 32/2013 Oppfølging av forvaltningsrevisjon barnevern. 

 33/2013 Referater, orienteringer og diskusjoner. 

 34/2013 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten.  

 35/2013 Prioriteringen av temaer for forvaltningsrevisjon. 

 36/2013 Rapport fra revisjonen angående fordelingen av kostnader og hjemler 
for fastsetting av kommunal avgift for tømming av septik. 

 37/2013 Orientering om fremdrift og prioriteringer i arbeidet med 
regnskapsrevisjon.  

 38/2013 Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt. 

 39/2013 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 Østre Romerike 
revisjonsdistrikt. 
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Sak nr. Sak Møtedato 

31/2013 Oppfølging av behandlingen av kontrollutvalgets 

uttalelse til årsregnskapet. 

31.10.13 

 

Saksbehandler 

 Mona Moengen 

 

 

Saksdokumenter 
1. Brev fra rådmannen av 9.9.13 - Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2012.  

 

Saksopplysninger 
I forrige møte ble kontrollutvalget oppmerksom på at det ikke fremgår av saksfremleggene 

eller protokollene (formannskapssak 13/52 og 13/54, kommunestyresak 13/47 og 13/49) at 

kontrollutvalgets uttalelser til Nes kommunes årsregnskap og Esval Miljøparks årsregnskap er 

lagt frem for Formannskapet og Kommunestyret. Kontrollutvalget fattet på denne bakgrunn 

følgende vedtak (sak 25/13):  

 

Kontrollutvalget vil peke på at administrasjonen må sørge for at kontrollutvalgets 

uttalelse til årsregnskapet for Nes kommune og Esval miljøpark sendes formannskapet 

tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om 

årsregnskapet til kommunestyret. Det bør for øvrig fremgå av saksdokumentene både i 

formannskapet og kommunestyret at kontrollutvalgets uttalelse er lagt ved.  

 

Kontrollutvalget minner om at utvalgets medlemmer skal ha samme informasjon som 

kommunestyret og formannskapet. Rutinene må innskjerpes. 

 

Kontrollutvalget tar informasjonen for øvrig til orientering. 

 

 

Rådmannen har i brev av 9.9.13 redegjort for at uttalelsene er oversendt Formannskapet og 

Kommunestyret, og stilt seg undrene til kontrollutvalgets vedtak. Brevet ligger som vedlegg 1 

til saken.  

 

Kontrollutvalgets merknad går på hvordan dette er håndtert i innkallingen og protokollen. 

Kommunelovens § 36 nr 3 slår fast at «Saklisten til møtet og andre dokumenter som ikke er 

unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelig for allmennheten.» I kommunens behandling av 

sak 13/47 og 13/49 er kontrollutvalgets uttalelser ikke tilgjengelige sammen med 

innkallingen, men ble ettersendt. For å sikre at dokumentene ble tilgjengelige kunne man gjort 

oppmerksom på at uttagelsene var ettersendt, og lagt dem ved protokollen.  

 

Kontrollutvalget ønsker å klargjøre saken, og har innkalt rådmannen til møtet. 

 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ber administrasjonen om å sørge for at kontrollutvalgets uttalelser til 

årsregnskapet for fremtiden er tilgjengelige for allmenheten. 
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Kontrollutvalgets behandling 
Rådmannen redegjorde for saken.  

 

Dette er like mye et spørsmål om hvordan det er dokumentert at kontrollutvalgets uttalelse er 

lagt frem for Formannskapet og Kommunestyret. Uttalelsen må, når den kommer sent, legges 

ved saken i ettertid eller ved protokollen. Dette er vanlig praksis i kommunene på Romerike. 

Rådmannen sørger for at Nes innfører en lignende praksis. 

 

Leder tok også opp at kontrollutvalgets medlemmer skal ha samme informasjon som 

kommunestyret og formannskapet. Her må rutinene innskjerpes. Rådmannen noterte seg dette. 

 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 
 

Kontrollutvalget ber administrasjonen om å sørge for at kontrollutvalgets uttalelser til 

årsregnskapet for fremtiden er tilgjengelige for allmenheten. Kontrollutvalget presiserer at 

utvalgets medlemmer skal ha samme informasjon som kommunestyret og formannskapet, og 

ber rådmannen sørge for at dette kommer på plass.  

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
Rådmannen 
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Sak nr. Sak Møtedato 

32/2013 Oppfølging av forvaltningsrevisjon barnevern. 31.10.13 
 

Saksbehandler 

 Mona Moengen 

 

 

Saksdokumenter 
1. Redegjørelse for oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 52/10 og rådmannens 

svar av 11.8.11 – forebyggende barnevern, samt rådmannens kommentar til 

avisoppslag i Glåmdalen 20.05.13. 

2. Oppslag i Romerikes blad 20.5.13. 

3. Nes kommunes årsmelding 2012 – kopi av kap. 8.1.17 Familiens hus.  

 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget drøftet på forrige møte i sak 26/13 videre oppfølging av forvaltningsrevisjon 

på forebyggende barnevern og tverrfaglig samarbeid. Saken ble behandlet i kommunestyret i 

2010 (sak 52/10). Utvalget fattet følgende vedtak angående oppfølging av 

forvaltningsrevisjonen:  

 

Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for oppfølging av kommunestyrets vedtak i 

sak 52/10 og rådmannens svar av 11.8.11. Videre ber kontrollutvalget om rådmannens 

kommentar til avisoppslaget 20.5.13. 
 

Forvaltningsrevisjonen hadde 4 anbefalinger:  

1. Kommunen bør sørge for en helhetlig plan og rapportering som omfatter forebyggende 

arbeid. 

2. Kommunen bør sørge for økt grad av forpliktelser for skoler og barnehager til å 

benytte tverrfaglig team. 

3. Kommunen bør imøtekomme krav om opplæring (i skoler og barnehager – sekr. 

anmerk.) 

4. Kommunen bør utarbeide felles rutiner for å melde en bekymring og felles 

retningslinjer for å involvere foreldrene. 

 

Det fremgår av Rådmannens svar som ligger som vedlegg 1 til saken, at kommunen har 

kommet langt i oppfølgingsarbeidet. Barnevernet er fra 1.1.12 lagt under samme 

kommunalområde som skole, barnehage og pedagogisk tjeneste. Felles planer er utarbeidet og 

satt ut i livet. Arbeidet med en helhetlig plan er også startet opp. Mål og strategier er kommet 

på plass i forbindelse med samfunnsdelen i kommuneplanen. Tiltak vil bli utformet i 2014. 

 

Tverrfaglige team benyttes nå etter behov, jf. anbefaling nr. 2. Kommunen anser at 

opplæringsbehovet er dekket gjennom felles opplæring i kriminalforebyggende arbeid (SLT 

arbeidet - anbefaling 3). Felles rutiner for å melde bekymring ble rapportert utarbeidet i 2011 

(anbefaling 4). 

 

Rådmannens uttalelse til Romerikes blad i forbindelse med en overgrepssak 20.5.13 er også 

kommentert. Det legges vekt på det arbeidet kommunen gjør med å øke kompetansen til 

personale som jobber med barn. I denne forbindelse viser sekretariatet også til Nes kommunes 
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årsmelding 2012 (som ble sendt ut i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og 

årsmeldingen i mai – se denne linken https://www.nes-

ak.kommune.no/Documents/Nes%20kommune/Administrasjon/%c3%98konomi/%c3%85rsre

gnskap/%c3%85rsmelding%202012%20til%20kommunestyret.pdf ). Familiens hus og 

barneverntjenesten er omtalt i kap. 8.1.17. Rådmannen har redegjort for utfordringsbildet litt 

senere i kapitlet. Kopi av dette kapitlet er vedlegg 2 til saken.  

 

Rådmannen er innkalt for å redegjøre for saken og svare på kontrollutvalgets spørsmål. 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 
Rådmannen og kommunalsjefen orienterte og svarte på kontrollutvalgets spørsmål. 

Rådmannen la vekt på læringspunktene knyttet til den konkrete saken.  

 

Det er fremmet forslag om felles barnevern i ØRU. Rådmennene jobber med dette. 

 

Det ble fremmet et nytt forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. Kontrollutvalget ser at det har foregått en 

forbedringsprosess etter forvaltningsrevisjonen.   

 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 
 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. Kontrollutvalget ser at det har foregått en 

forbedringsprosess etter forvaltningsrevisjonen.   

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
Kommunestyret 

 

  

https://www.nes-ak.kommune.no/Documents/Nes%20kommune/Administrasjon/%c3%98konomi/%c3%85rsregnskap/%c3%85rsmelding%202012%20til%20kommunestyret.pdf
https://www.nes-ak.kommune.no/Documents/Nes%20kommune/Administrasjon/%c3%98konomi/%c3%85rsregnskap/%c3%85rsmelding%202012%20til%20kommunestyret.pdf
https://www.nes-ak.kommune.no/Documents/Nes%20kommune/Administrasjon/%c3%98konomi/%c3%85rsregnskap/%c3%85rsmelding%202012%20til%20kommunestyret.pdf
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Sak nr. Sak Møtedato 

33/2013 Referater, orienteringer og diskusjoner. 31.10.13 
 

Saksbehandler 

 Mona Moengen 

 

 

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2013 for kontrollutvalget i Nes, med jnr. 30/13- 38/13. 

2. Oversikt over oppfølging av kontrollutvalgets vedtak 2013, sist redigert 16.10.13.  

3. Utskrift av kommunestyresak 13/73 Endret reglement for kontrollutvalget. 

4. Kommunetesten 2013. Forbrukerrådets test av Nes kommune 2013. 

 

 

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 

Hensikten er gjensidig orientering om aktuelle saker.  

 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 
 
Kontrollutvalgets behandling 
Sekretær delte ut en oppdatert postjournal, med jnr. 30/13- 41/13, samt  

5. kopi av innkalling til møte i representantskapet i Romerike Revisjon IKS 21.11.13. 

 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

34/2013 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten. 31.10.13 
 

Saksbehandler 

 Mona Moengen 

 

 

Saksdokumenter 
1. Forslag til budsjett 2014 Romerike Revisjon IKS. 

2. Forslag til budsjett 2014 ROKUS IKS. 

 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 

kommunen, jfr. kontrollutvalgsforskriftens § 18: 

 

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 

kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for 

kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller 

fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. 

 

Dette vil si budsjett for kontrollutvalgets egen virksomhet, for sekretærfunksjonen (Rokus) og 

revisjon Romerike revisjon. 

 

Kontrollutvalgets egen virksomhet 

Dette omfatter, som tidligere, godtgjørelse, abonnementer, møteutgifter, kurs og en pott til 

eventuelt uforutsette oppgaver. 

 

Fra 2013 ble kontrollutvalget gitt godtgjøring på nivå med de andre hovedutvalgene (gruppe 

1). Det er lagt til grunn 8 møter, det vil si to møter mer enn i 2013.  Når det gjelder kurs er det 

budsjettert med fire deltagere på kontrollutvalgskonferansen.  

 

Sekretærfunksjonen 

Representantskapet i ROKUS vedtok budsjettet den 24. september 2013 etter innstilling fra 

styret.  

 

Budsjettet har en total ramme på kr. 2 718 000,-. Kommunenes betaling for tjenesten utgjør 

samlet kr. 2 519 000,-. I budsjettforslaget er betalingen fra kommunene fordelt med 60 % etter 

folketall og 40 % er fordelt likt. 40 % -delen blir regulert etter medgått tid ved årets slutt. Nes 

andel ut i fra ovennevnte fordeling utgjør kr. 192 791,-, rundet av til 193 000.-.  

 

Revisjonen 

Forslag til budsjett for Romerike Revisjon er utarbeidet av det forrige styret. Det nye styret 

arbeider med et budsjettforslag som vil bli behandlet i representantskapet i november. Dersom 

det skulle bli endringer i budsjettet for Romerike Revisjon, vil kommunen bli informert om 

dette. 
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I følge eieravtalen skal kommunene innbetale et årlig tilskudd og et ekstra driftstilskudd 

(oppstartstilskudd) de 4 første årene. Det årlige tilskudd består av en fast og en variabel del. 

Den faste del er beregnet ut i fra intervaller knyttet til den enkelte kommunes totale 

innbyggertall i dag. Det skal gjøres en vurdering av den faste del hvert 4. år basert på 

endringer i innbyggertallet. Den variable del beregnes ut fra folketallet i kommunen. Denne 

del justeres hvert 4. år der innbyggertallet legges til grunn. 

 

Romerike Revisjon har et totalt budsjett på kr. 23 717 000,-. Nes årlige tilskudd utgjør 

 kr. 1 740 000,- og oppstartstilskuddet kr. 76 000,- i 2014. Samlet tilskudd blir kr. 1 816 000,-. 

 

 

Når det gjelder avvikling av nåværende revisjonsselskap antar man at dette kan skje uten 

tilskudd fra kommunene.  

 

Budsjettramme for kontroll- og tilsynsvirksomheten blir etter dette slik: 

 
 Poster Budsjett 2013 Budsjett 2014 

Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget          42 000  56 000 

 Reiseutgifter/kjøregodtgj. 4 000 5 300 

 Abonnementer/medlemskap 1 750 1 750 

 Møteutgifter 3 000 4 000 

 Kurs              25 000  25 000 

 Sum            75 750  92 050 

Sekretariatet Ramme for virksomheten 183 296  193 000 

Selskapskontroll 
og ev. kjøp av 
ekstra 
revisjonstjenester  100 000 

 
 
 

0 

Revisjonen Ramme for virksomheten 1 452 800*) 1 816 000 

   1 811 846 2 101 050  

 

 
*) Ikke behandlet i styret og representantskapet   
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Forslag til vedtak 
1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Nes kommune vedtas 

og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2014. 

 
 Poster Budsjett 2014 

Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget 56 000 

 Reiseutgifter/kjøregodtgj. 5 300 

 Tapt arb.fortj.  

 Abonnementer/medlemskap 1 750 

 Møteutgifter 4 000 

 Kurs 25 000 

 Sum 92 050 

Sekretariatet Ramme for virksomheten 192 791 

Selskapskontroll 
og ev. kjøp av 
ekstra 
revisjonstjenester  

 
 
 

0 

Revisjonen Ramme for virksomheten 1 816 000 

   2 100 841  

 

 
*) Ikke behandlet i distriktsstyret 

 

 

2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for 

Nes kommune 2014. 

3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for 

kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
Sekretariatet hadde mottatt revidert budsjettforslag fra styret i Romerike Revisjon IKS, som 

skal behandles i representantskapet 21.11.13. Kontrollutvalget fikk utdelt dette under sak 

33/13 Referater, orienteringer og diskusjoner.  Forslaget er noe høyere enn det som er lagt til 

grunn i saksfremlegget, totalt 1 897 450, avrundet til 1 900 000.- 

 

Sekretariatet fått informasjon om at budsjettet for Romerike Revisjon vil bli noe høyere, da 

oppstartkostnadene vil øke med 600 000.-. Dette skal fordeles på alle eierne. Samlet tilskudd 

blir da (avrundet) kr. 1 950 000,-. 

 

Kontrollutvalget ønsker å beholde en pott til kjøp av tjenester på kroner 100 000.- 

 

 Nytt forslag til vedtak blir da:  
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1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Nes kommune 

vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2014. 

 

 

 
 Poster Budsjett 2014 

Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget 56 000 

 Reiseutgifter/kjøregodtgj. 5 000 

 Tapt arb.fortj.  

 Abonnementer/medlemskap 2 0000 

 Møteutgifter 4 000 

 Kurs 25 000 

 Sum 93 000 

Sekretariatet Ramme for virksomheten 193 000 

Kjøp av ekstra 
tjenester  

100 000 

Revisjonen Ramme for virksomheten 1 950 000 *) 

   2 336 000 

 
*) Ikke behandlet i representantskapet. 

 

2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet 

for Nes kommune 2014. 

3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for 

kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget til orientering. 
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Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 
 

1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Nes kommune 

vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2014. 

 

 

 
 Poster Budsjett 2014 

Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget 56 000 

 Reiseutgifter/kjøregodtgj. 5 000 

 Tapt arb.fortj.  

 Abonnementer/medlemskap 2 0000 

 Møteutgifter 4 000 

 Kurs 25 000 

 Sum 93 000 

Sekretariatet Ramme for virksomheten 193 000 

Kjøp av ekstra 
tjenester  

100 000 

Revisjonen Ramme for virksomheten 1 950 000 *) 

   2 336 000 

 
*) Ikke behandlet i representantskapet. 

 

2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet 

for Nes kommune 2014. 

3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for 

kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget til orientering. 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
Rådmannen 
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Sak nr. Sak Møtedato 

35/2013 Prioriteringen av temaer for forvaltningsrevisjon. 31.10.13 
 

Saksbehandler 

 Mona Moengen 

 

 

Saksdokumenter 
1. Plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2015. 

 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget hadde en første diskusjon av tema for den neste forvaltningsrevisjonen som 

utvalget skal bestille på forrige møte, og besluttet å ta prioriteringen av temaer opp vurdering 

på dette møtet. I henhold til Plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2015 vedtatt i 

kommunestyret 9.10.12, sak 12/92, har utvalget prioritert følgende områder i tillegg til 

sykefravær som nå er gjennomført:  

 

 Institusjonstjenesten 

 Spesialpedagogisk hjelp/spesialpedagogisk undervisning i barnehage/skole 

 Styrings- og kontrollsystem 

 Samhandlingsreformen 

 Anskaffelser 

 Enkeltvedtak 

 Eiendomsskatt 

 IT-sikkerhet 

 Håndtering av politiattester. 
 

I planen, som er vedlegg 1 til saken, la kontrollutvalget til grunn en analyse av risiko- og 

vesentlighetsvurderinger. Risiko er sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal oppstå. 

Dette kan være risikoer knyttet til økonomi, tjenesteyting eller lovoverholdelse. Vesentlighet 

har å gjøre med hvor store konsekvenser det vil ha dersom det negative inntreffer. Når 

kontrollutvalget skal diskutere prioritering av tema, kan det være nyttig å ta i bruk ulike 

perspektiver for vesentlighet som for eksempel bruker-, politisk, samfunns-, økonomisk, 

medarbeidernes og omdømmeperspektiv.  

 

Kontrollutvalget kan gjøre andre vurderinger av risiko og vesentlig het nå enn i 2010, noe 

som igjen kan gi en annen prioritering av prosjekter. Kommunestyret har delegert myndighet 

til å gjøre endringer i prioriteringer i planen til kontrollutvalget. Det legges opp til en drøfting 

av prioritering av temaer i møtet.  

 

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling. 

 
Kontrollutvalgets behandling 
Faller redegjorde for tilgjengelige ressurser i revisjonen. 

 

Kontrollutvalget drøftet prioritering av nytt FR-prosjekt. De er ikke ressurser til å 

gjennomføre alle de prioriterte prosjektene. Utvalget ønsker å se områdene 
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institusjonstjenesten, samhandlingsreformen og enkeltvedtak under ett. Revisjonen legger 

frem en plan for et slikt prosjekt på første møte 2014. 

 

Kontrollutvalget vil ikke i perioden prioritere forvaltningsrevisjoner innen eiendomsskatt, IT-

sikkerhet og håndtering av politiattester. 

 

Revisjonen vi gå inn på anskaffelser i forbindelse med regnskapsrevisjon, slik at dette ikke er 

et aktuelt tema for forvaltningsrevisjon. 

 

Spesialpedagogisk hjelp/spesialpedagogisk undervisning i barnehage/skole prioriteres som 

tema nummer to. Styrings- og kontrollsystem blir stående som det tredje området. 

 

Revisjonen oppdaterer Plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2015 til neste møte.  

 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 
 

Plan for forvaltningsrevisjon 2013 - 2015oppdateres, og legges frem på neste møte. 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
Revisjonen 
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Sak nr. Sak Møtedato 

36/2013 Rapport fra revisjonen angående fordelingen av 

kostnader og hjemler for fastsetting av kommunal 

avgift for tømming av septik. 

31.10.13 

 

Saksbehandler 

 Mona Moengen 

 

 

Saksdokumenter 
1. Fastsettelse av kommunal avgifter – septik, notat fra revisjonen. 

 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget fikk i møtet 28.1.13 en redegjøre av rådmannen for fastsetting av kommunal 

avgift for tømming av septik, de lovhjemler og tolkninger som benyttes i forbindelse med 

fastsetting av avgiften og utvikling i avgiftssatser og over/underdekning på området de siste 3 

årene. Det kom frem at grunnen til den store kostnadsøkningen på dette området dels skyldes 

økte kostnader i vannområdene, og dels kostnader ved fortidsminneutgraving. 

 

Kontrollutvalget ønsket å få sjekket fordelingen av kostnadene og hjemler for dette, og ba 

revisjonen om å  

1. vurdere lovhjemler knyttet til å dekke inn vannområdekontigenten og kostnader ved 

forhåndsregistrering av fornminner til septiktanktømminggebyret, og 

2.vurdere om det er en riktig kostnadsfordeling av de øvrige utgiftene med vekt på 

anleggskostnadene. 

 

Revisjonen har forelagt spørsmålet om kostnader til graving etter forminner og 

vannområdekontigenten kan tas med i selvkostberegningen for Norges 

kommunerevisorforbund, som konkluderer med at kontingenten ikke være med, mens graving 

etter fortidsminner kan tas inn i de prosjektene hvor disse kostnadene påløper 

 

Revisjonen har registrert ulik praksis i håndteringen av slike kostnader i kommunene på Østre 

Romerike. Videre er Revisjonen usikker på hvorvidt kostnader som pr i dag ikke naturlig kan 

henføres til et prosjekt, skal belastes selvkost. Dette er derfor oversendt Fylkesmannen til 

vurdering. 

 

Kommunen har senere innført administrasjonsgebyr, ref. kommunestyresak 43/13. Revisjonen 

har undersøkt og funnet hjemmelen for dette , men mener at kommunen bør vurdere å endre 

navn fra administrasjonsgebyr til tilsynsgebyr noe som beskriver bedre hva kostnaden faktisk 

er.   

 

Undersøkelser i andre kommuner viser forskjellig praksis og revisjonen har også her sendt 

spørsmål til Fylkesmannen om man skal tolke forskriften dit hen at dette er et eget 

selvkostgebyr eller om det kan tas med som en del av septikgebyret. 

 

Videre oppfølging: Revisjonen har avtalt møte med Kommunalteknikk for å gå gjennom 

problemstillingene som er reist i sakens anledning. Revisjonen vil da be om en nærmere 



 

 

Kontrollutvalget i Nes kommune 

 

 

forklaring på noen av de øvrige kostnadene som ligger inne som administrasjonsgebyr. Videre 

avventer revisjonen svar fra Fylkesmannen på de problemstillingene som er oversendt. 

 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ber om å bli orientert om utfallet av møtet med Kommunalteknikk, og vil 

komme tilbake til saken når svaret fra Fylkesmannen foreligger. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
Revisjonen redegjorde for saken.  

 

Kontrollutvalget vil anbefale kommunestyret ikke å ta med inndekning av vannområdeavgift 

på grunnlaget for 2014.  

 

Kontrollutvalget avventer å ta stilling til kostnader ved registrering og graving etter 

fornminner til fylkesmannens svar foreligger. 

 

Kontrollutvalget er kritisk til at det i saksfremlegget i kommunestyrets sak 13/43 Innføring av 

nytt administrasjonsgebyr på selvkostområdet septik ikke er opplyst om at fastsettelse av 

kommunal avgift for tømming av septik er under behandling i kontrollutvalget ref. KU-sak 

3/13 Redegjørelse for fastsetting av kommunal avgift for tømming av septik. 

 

Det ble fremmet følgende forslag til vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar saken opp til endelig vurdering når svaret fra Fylkesmannen 

foreligger.   

2. Kontrollutvalget anbefaler at vannområdekontigenten ikke budsjetteres med 

inndekning i gebyrer i budsjettet for 2014. 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 
 

1. Kontrollutvalget tar saken opp til endelig vurdering når svaret fra Fylkesmannen 

foreligger.   

2. Kontrollutvalget anbefaler at vannområdekontigenten ikke budsjetteres med 

inndekning i gebyrer i budsjettet for 2014. 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
Kommunestyret 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kontrollutvalget i Nes kommune 

 

 

Sak nr. Sak Møtedato 

37/2013 Orientering om fremdrift og prioriteringer i arbeidet 

med regnskapsrevisjon. 

31.10.13 

 

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 
Revisjonen orienterte om fremdrift og prioriteringer i arbeidet med regnskapsrevisjon 2013. 

 

Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om funn også innen forvaltningsrevisjon. 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 
 

Kontrollutvalget tar informasjon om av fremdrift og prioriteringer i arbeidet med 

regnskapsrevisjon 2013 til orientering. 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
 

 

 
  



 

 

Kontrollutvalget i Nes kommune 

 

 

Sak nr. Sak Møtedato 

38/2013 Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt. 31.10.13 
 

Saksbehandler 

 Mona Moengen 

 

 

Saksdokumenter 
 
Saksopplysninger 
Revisjonen vil redegjøre for fremdriften i arbeidet med selskapskontroll. 

 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning.  
 
Kontrollutvalgets behandling 
Revisjonen orienterte om fremdriften for arbeidet med selskapskontroll i ØRU/ØRIK. 

Rapporten er nå sendt på høring og kommer til behandling på neste møte. 

 

Selskapskontroll av krisesenteret er startet opp. 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 
 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning.  
 

Sign. 
 

 

Utskrift 
 

 

 

  



 

 

Kontrollutvalget i Nes kommune 

 

 

 

Sak nr. Sak Møtedato 

39/2013 Eventuelt. 31.10.13 
 

Saksbehandler 

 Mona Moengen 

 

 

Saksdokumenter 
 

 

Saksopplysninger 
 
 
Forslag til vedtak 
 

 

Kontrollutvalgets behandling 
Sekretær delte ut  

1. Klage på fagleder innen landbruk. Brev fra Kai Westby 4.10.13 

2. Om Søndre Løken og Kai Westbys klage. Brev fra Sverre Rimstad mottatt 28.10.13. 

 

Kontrollutvalget sender saken til rådmannen for uttalelse, og setter saken opp til behandling i 

neste møte. 

 

Sekretariatet undersøker spørsmål knyttet til habilitet. 

 

Sekretariatet sender denne type saker til kontrollutvalget for vurdering i fremtiden. 

 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 

 

 

 


