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MØTEPROTOKOLL  
 

Ullensaker kontrollutvalg 
 
Dato: 22.03.2018 kl. 09:00 
Sted: Formannskapssalen, Ullensaker rådhus 
Arkivsak: 15/00018 
  
Tilstede:  Tron Erik Hovind (leder), Eva Gullichsen, (nestleder), Stein 

Vegard Leidal, Halldis Helleberg, Dag Bakke (deltok til og med 
behandlingen av sak 15) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Ordfører Tom Staahle møtte under sak 12. Rådmann Rune 

Hallingstad møtte under sak 12 – 14. Økonomisjef Pål 
Christian Jakobsen møtte under sak 14.  
Fra Romerike revisjon møtte forvaltningsrevisor Tord 
Willumsen. Prosjektleder forvaltningsrevisjon Morten L. 
Kallevig og forvaltningsrevisor Ellen Bjørkum møtte under sak 
15, forvaltningsrevisor Hilde Gamkinn møtte under sak16  
 

  
Protokollfører: Daglig leder Mona Moengen og konsulent Samia Esam 

Romerikekontrollutvalgssekretariat IKS 
   

 
SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

12/18 18/00020-1 
Prosessen omkring kontraktsinngåelse ved kjøp av 
eiendommene administrasjonsbygg og pakkhus fra 
Jessheim byutvikling - forundersøkelse 

3 

13/18 15/00138-
13 

Orientering fra rådmannen angående offentlighet i 
budsjettprosessen 4 

14/18 15/00138-
14 

Orientering fra rådmannen vedrørende manglende 
gjenoppbygging av lysløypa 5 

15/18 17/00052-
15 

Forvaltningsrevisjonsrapport - Introduksjon av 
flyktninger 6 
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16/18 18/00021-1 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike 
Krisesenter IKS 7 

17/18 15/00212-
28 Orientering fra revisjon 8 

18/18 15/00210-
38 Referater 9 

19/18 15/00211-
30 Eventuelt 10 

 
 
Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. 
 
Møtet hevet kl. 12:15 
 
 
Jessheim 22.03.2018 
 
 
 
 
 
Tron Erik Hovind                                                                                Halldis Helleberg 
Leder  
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Saker til behandling 

12/18 Prosessen omkring kontraktsinngåelse ved kjøp av 
eiendommene administrasjonsbygg og pakkhus fra Jessheim 
byutvikling - forundersøkelse 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ullensaker kontrollutvalg 22.03.2018 12/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 

1. Kontrollutvalget finner ikke grunnlag for å foreta noe ytterligere i saken. 
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
• Kommunestyret tar saken til orientering 

 
 
Møtebehandling 
Ordføreren orienterte om prosessen rundt etableringen av et hus for frivilligheten på 
Jessheim, og om budsjettprosessen knyttet til kjøp av eiendommene 
administrasjonsbygg og pakkhus fra Jessheim byutvikling. Ordfører opplyste at 
kjøpskontrakten er ikke signert. Rådmannen supplerte. Kontrollutvalget stilte 
spørsmål som ble besvart.  
 
Hovedintensjonen er at dette er et bygg for lag og foreninger, og at kostnadene ved å 
leie kun skal dekke driften. Kontrollutvalget har registrert at kommunestyret har stilt 
betingelse knyttet til refusjon av mva og at kommunen må sikret at dette er oppfylt før 
avtalen signeres. De betingelser som er stilt i reguleringsfasen og i 
budsjettbehandlingen må også være oppfylt før avtalen signeres.  
 
Driftsavtale for drift av byggene er ikke utarbeidet 
 
Rådmannen opplyste at han planlegger en samlet sak for formannskapet som skal 
omhandle kjøpsavtale, avtale knyttet til refusjon av mva og driftsavtale. 
.  
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget finner ikke grunnlag for å foreta noe ytterligere i saken. 
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
• Kommunestyret tar saken til orientering 

 
[Lagre]  
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13/18 Orientering fra rådmannen angående offentlighet i 
budsjettprosessen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ullensaker kontrollutvalg 22.03.2018 13/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
Møtebehandling 
Et notat fra rådmannen var sendt ut til kontrollutvalgets medlemmer. Notatet vil bli 
lagt ved protokollen. Rådmann orienterte om kommunens håndtering av offentlighet i 
budsjettprosessen. Kontrollutvalget stilte spørsmål som ble besvart. 
 
Sekretariatet vil svare den som har henvendt seg.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget har merket seg at rådmannen vil ta initiativ til en gjennomgang av 
gjeldende regelverk/reglement for å sikre en tydelighet når det gjelder rådmannens 
kommunikasjon med partiene i forbindelse med budsjettprosessen.  
 
 
[Lagre]  
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14/18 Orientering fra rådmannen vedrørende manglende 
gjenoppbygging av lysløypa 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ullensaker kontrollutvalg 22.03.2018 14/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar rådmannens svar til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmann Rune Hallingstad orienterte om manglende gjenoppbygging av lysløypa. 
Utvalget stilte spørsmål om hvordan kommunestyret ble informert om de 
vurderingene administrasjonen og skiklubbene gjorde etter kommunestyrevedtaket i 
2012 som innebar at lysløypa i Nordkisa skulle prioriteres fremfor Allergot? 
 
Rådmannens svar legges frem som referat sak i neste møte.   
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar rådmannens svar til orientering. 
 
[Lagre]  
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15/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Introduksjon av flyktninger 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ullensaker kontrollutvalg 22.03.2018 15/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den til kommunestyret 
med følgende innstilling: 
Kommunestyret ber rådmannen: 

a. sette inn tiltak som sikrer at alle introduksjonsdeltagere har et program som er 
helårlig og på full tid. 

b. sette inn tiltak som sikrer at alle får utarbeidet individuell plan og at NAV og 
voksenopplæringen samarbeider om helheten i planverket. 

c. sette inn tiltak som sikrer at kommunen har en internkontroll som ivaretar en 
tydelig ansvars- og rollefordeling, myndighetstildeling og en tilfredsstillende 
risikovurdering. 

 
 
 
Møtebehandling 
Ellen Bjørkum presenterte rapporten. Kontrollutvalget stilte spørsmål som ble 
besvart. 
 
Det ble lagt frem et nytt forslag til vedtak: 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den til kommunestyret 
med følgende innstilling: 
Kommunestyret ber rådmannen: 

a. legge de samme kriteriene som staten til grunn for måloppnåelse om 
arbeid eller utdanning i introduksjonsprogrammet.  

b. sette inn tiltak som sikrer at alle introduksjonsdeltagere har et program som 
er helårlig og på full tid. 

c. sette inn tiltak som sikrer at alle får utarbeidet individuell plan og at NAV og 
voksenopplæringen samarbeider om helheten i planverket. 

d. sette inn tiltak som sikrer at kommunen har en internkontroll som ivaretar 
en tydelig ansvars- og rollefordeling, myndighetstildeling og en 
tilfredsstillende risikovurdering. 

 
 
[Lagre]  
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16/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike 
Krisesenter IKS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ullensaker kontrollutvalg 22.03.2018 16/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber om at Romerike revisjon 
kommer tilbake med en oversikt over 

1. hvilke kommuner som ikke har sendt utskrift av kommunestyrets behandling 
av revisjon av selskapsavtalen og  

2. informasjon om kommunenes deltagelse i representantskapsmøtene i 
valgperioden.  

 
 
 
Møtebehandling 
Hilde Gamkinn presenterte rapporten, og svarte på kontrollutvalgets spørsmål. 
 
Det ble stilt spørsmål om pensjon. Romerike revisjon kommer tilbake med svar på 
dette. 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber om at Romerike revisjon 
kommer tilbake med en oversikt over 

1. hvilke kommuner som ikke har sendt utskrift av kommunestyrets behandling 
av revisjon av selskapsavtalen og  

2. informasjon om kommunenes deltagelse i representantskapsmøtene i 
valgperioden.  

 
 
[Lagre]  
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17/18 Orientering fra revisjon 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ullensaker kontrollutvalg 22.03.2018 17/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
- 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
[Lagre]  
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18/18 Referater 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ullensaker kontrollutvalg 22.03.2018 18/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar referatene til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar referatene til orientering. 
 
[Lagre]  
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19/18 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ullensaker kontrollutvalg 22.03.2018 19/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
. 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget ber rådmannen om å legge ut protokoll på kommunens hjemmesider.  
 
Gullichsen tok opp DGI saken og spurte revisjonen om de har tilgang til alle 
dokumentene, noe revisjonen svarte bekreftende på.  
 
Vedtak  
(ingen vedtak) 
 
[Lagre]  
 
 



Notat 

Vedrørende Rådmannens vurdering av mer-offentlighet i forbindelse med partienes innhenting av 
fakta tilknyttet budsjettprosessen. 

Det vises til epost fra Rokus IKS 6.mars 2018 med følgende spørsmålstilling: 

«Er det slik at spørsmål til administrasjonen fra politiske partier i budsjettprosessen 
(innhenting av faktagrunnlag i partiets interne arbeid) er tilgjengelig for de andre partiene og 
offentligheten?»  

Med utgangspunkt i ovennevnte spørsmål deles svaret opp i 3 hovedelementer: 

1. Rådmannens håndtering av spørsmål (generelt) fra politikere innenfor ulike utvalg
2. Rådmannens håndtering av konkrete spørsmål fra politikere i budsjettprosessen
3. Rådmannens håndtering av partienenes/posisjonenes budsjettforslag i forkant av

budsjettmøtet.

I dette notatet omtales rådmannen som «funksjon», det vil si at det omhandler rådmannens 
representanter i de ulike utvalg. 

Ad 1 Rådmannens håndtering av spørsmål (generelt) fra politikere innenfor ulike utvalg. 

Når rådmannen mottar enkeltspørsmål fra utvalgsmedlem blir dette besvart med distribusjon til alle 
medlemmer i samme utvalg. Dersom det anses arkivverdig så blir dette journalført i tråd med 
kommunens reglement. 

Kommunens regelverk skal svare ut kommunens plikt etter offentleglova § 10, hvor det fastsettes at 
kommunen skal føre journal etter reglene i arkivlova med forskrifter. Etter forskrift om offentlege 
arkiv § 9 annet punktum skal Ullensaker kommune journalføre alle inngående og utgående 
dokument som etter offentleglova § 4 må regnes som saksdokument for kommune, dersom de er 
eller blir saksbehandla og har verdi som dokumentasjon. 

Typisk vil det være journalføringsplikt dersom rådmannen gir vurderinger eller råd, som er å regne 
som saksbehandling, i saker som ligger til behandling i Ullensaker kommune.  

Ad 2: Rådmannens håndtering av konkrete spørsmål fra politikere i budsjettprosessen 

Som hovedregel gjelder samme forhold som under punkt 1. Det kan allikevel være tilfeller hvor 
partiene av ulike årsaker ikke ønsker at de andre partiene ser hvilke retninger som ønskes 
vurdert/belyst i budsjettprosessen.  
Rådmannen av den oppfatning at det i disse tilfellene ikke skjer saksbehandling for Ullensaker 
kommune. Rådmannen gir kun veiledning om de ulike sidene ved et mulig politisk initiativ. Det er 
følgelig ikke journalføringsplikt for denne type henvendelser og svar. Journalføringsplikten oppstår 
når disse forslagene eventuelt fremmes i folkevalgte organ. 

Vedlegg til sak 13/18



Det skal sies at det hører til sjeldenhetene at dette inntreffer og blir gjenstand for praksis. 

Ad 3: Rådmannens håndtering av partienes/posisjonenes budsjettforslag i forkant av budsjettmøtet. 

Når partiene og posisjonen/opposisjonen har utarbeidet sitt utkast til budsjettforslag, så har 
rådmannen tilbudt seg å kvalitetssikre dette. Hensikten er ikke å påvirke det politiske, men å sikre at 
budsjettforslaget er administrativt gjennomførbart og gyldig sett opp imot gjeldende reglementer og 
lovverk. Målet er å få en best mulig budsjettdrøfting i de ulike politiske utvalg. Dette velges ikke 
journalført da det er en del av partienes saksforberedelser til budsjettmøtet.  Rådmannen er også i 
dette tilfellet av den oppfatning at det ikke er journalføringsplikt for inngående henvendelse fra de 
politiske partiene og det utgående svaret fra rådmannen. 

Foreløpige utkast til politiske forslag egner seg sjelden for alminnelig innsyn. Det kan være snakk om 
foreløpige standpunkter som man kan forlate senere, og innsynsrett vil lett virke forstyrrende på 
partienes drøftelse og beslutningsprosess. Det blir vanskelig å utforme foreløpige standpunkter og 
utkast til forslag som bare er ment som ikke vil bli fremmet før en er sikker på at de er utformet i tråd 
med intensjonen og innenfor mulighetsrommet. Videre bør partiene ha rett til å styre informasjonen 
når det jobber med et politisk initiativ. De bør kunne jobbe med å samle oppslutning fra andre 
partier, uten at forslaget er allment kjent. De bør selv har rett til å ha regien på kommunikasjonen i 
media. Rent praktisk vil en innsynsrett i slike dokumenter ha som konsekvens at mange av dem ikke 
vil bli sendt, idet man i stedet baserer seg på muntlige drøftelser. Dette vil ikke fremme kvaliteten på 
det politiske arbeidet i Ullensaker kommune. 

Rådmannen vil avslutningsvis påpeke at kontrollutvalgets spørsmål er meget relevant, og vil med 
utgangspunkt i dette ta initiativ til en gjennomgang av gjeldende regelverk/reglement for å sikre en 
tydelighet i dette fremover.  
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