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1. Innledning 
Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. 
Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll på vegne av 
kommunestyret, og skal utøve sitt arbeid iht. kommuneloven og forskrift om 
kontrollutvalg. Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp ethvert forhold ved 
kommunens virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll og tilsyn, men 
kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens 
folkevalgte organer.  
  
Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til kommunestyret. Noen saker 
som f.eks. forvaltningsrevisjonsrapporter og rapporter etter selskapskontroller 
oversendes kommunestyret gjennom året etter hvert som de foreligger. 
Årsrapporten skal gi en samlet oversikt over kontrollutvalgets virksomhet i 2015. 

2. Kontrollutvalgets virksomhet 

2.1 Medlemmer 
Kontrollutvalget i Gjerdrum består av 5 medlemmer. Frem til valget var det 
følgende medlemmer og varamedlemmer: 
 
Medlemmer Varamedlemmer  
Thor W. Togstad, leder (V) Roy M. Grimstad (V) 

Hanne Huser, nestleder (H) Birger Landmark (H) 

Ingrid Kristiansen (A) 
Jon K. Ødegaard (KRF) 
Svein Kogstad (SP) 
 

1. Lillian Monsen (SV) 
2. Anne Grethe Severinsen (FRP) 
3. Marianne Ecker (AP) 

 
 
Nytt utvalg ble valgt i konstituerende kommunestyremøte den 14. oktober 2015. 
For perioden 2015-2019 er følgende valgt: 
 
Medlemmer Varamedlemmer  
Thor W. Togstad, leder (V) 
Hanne Bakke von Clemm, nestleder 
(H) 
 

1. Anne Kristine Næss (V) 
2. Erik Brennmoen (H) 

Ivar Aamodt (AP) 
Veronika Eilertsen (MDG) 
Magna Håvard Kogstad (KRF) 
 

1. Svein Kogstad (SP) 
2. Vidar Sørum (KRF) 
3. Kari Skolseg (AP) 
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2.2 Møter og saker 
I 2015 har kontrollutvalget avholdt 4 møter og behandlet 26 saker. Hvilke saker 
som er behandlet fremgår av vedlegg til årsrapporten. 
 
Kontrollutvalget er beskrevet på kommunens hjemmeside. Her er det en link til 
sekretariatets hjemmeside hvor møteinnkallinger, protokoller og rapporter blir 
lagt ut (www.rokus.no). 
 
Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører. 

3. Kontrollutvalgets oppgaver 

3.1. Gjennomført tilsyn med forvaltningen 
Administrasjonen blir innkalt for å orientere eller for en samtale om saker.  
 
I møtet i mai orienterte rådmann om arbeidet med de etiske retningslinjer og 
varsling. Det ble også gitt en orientering om planer fremover for samarbeidet i 
Midtre Romerike Avløpsselskap IKS og den økonomiske betydning dette har for 
kommunen og den enkelte innbygger. 
 
Kontrollutvalget har både i 2014 og 2015 arbeidet for å få oppdatert de etiske 
retningslinjer. Utvalget er derfor fornøyd med at disse nå er oppdatert. Forslag til 
retningslinjer ble behandlet i utvalget i august og utvalget ga sine innspill. 
Kommunestyret vedtok etiske retningslinjer i september. 

3.2 Forsvarlig revisjonsordning 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, jfr. 
kontrollutvalgsforskriftens § 4. Gjerdrum kommune benytter Romerike Revisjon 
IKS som leverandør av revisjonstjenester. 
 
Kontrollutvalget mener at det er en forsvarlig revisjonsordning. 

3.3 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en 
betryggende måte, jfr. kontrollutvalgsforskriftens § 6. Det vil si at 
revisjonsarbeidet foregår i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
revisjonsskikk. 
 
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av 
kommunestyret.  Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende før det 
avgir innstilling til kommunestyret. 
 
Kommunens årsregnskap ble behandlet i utvalget den 19. mai 2015. Rådmann 
og økonomisjef var til stede og orienterte. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 
orienterte om revisjonsarbeidet og revisors beretning. Beretningen var avlagt 
uten presiseringer og forbehold. 
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I samme møte behandlet utvalget revisjonsbrev 4/2014 avgitt i forhold til 
årsregnskapet. I revisjonsforskriftens § 4 er det oppgitt forhold revisor plikter å 
påpeke skriftlig. Ved revisjonen av årsregnskapet var det funnet avvik som faller 
inn under denne bestemmelsen. De forhold som ble påpekt gjaldt budsjett 2014, 
budsjettjustering og avstemming av balansekontoer. 

3.4 Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet blir gjenstand for 
forvaltningsrevisjon. 

I desember behandlet utvalget forvaltningsrevisjonsrapporten administrasjonens 
oppfølging av kommunestyrets vedtak. Formålet med dette prosjektet var å 
vurdere om kommunestyrets vedtak blir iverksatt som forutsatt. 

3.5 Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskapet m.m. 

I 2015 har utvalget ikke behandlet noen eierskapskontroller. 

De kommende vedtatte eierskapskontroller vil bli i Mjølkerampa AS våren 2016 
og Øvre Romerike brann og redning IKS høsten 2016. 

3.5 Tilsyn med revisjonen 
I tillegg til å påse at man har en forsvarlig revisjonsordning og at årsregnskapet 
blir revidert på en betryggende måte skal kontrollutvalget holde seg løpende 
orientert om revisjonsarbeidet. 

Revisjonen rapporterer muntlig om revisjonsarbeidet i hvert møte. 

I møtet i august behandlet utvalget rapport for revisjonsåret 2014/2015. 
Rapporten redegjør for leveransene til Gjerdrum når det gjelder 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre undersøkelser. 
Timeforbruket blir også rapportert. 

3.6 Budsjettbehandling 
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen. 

Dette behandlet utvalget i august. For 2016 har forslaget har en ramme på kr 
973 550,-. Forslaget skal følge formannskapets innstilling til kommunens 
budsjett ved kommunestyrebehandlingen. 

Kontrollutvalgets forslag gjelder utvalgets egen virksomhet, sekretærfunksjonen 
og revisjonen. 
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Kontrollutvalgets egen virksomhet 
Dette omfatter følgende poster: Møtegodtgjørelse, arbeidsgiveravgift, 
reisegodtgjørelse, møteutgifter og kurs/opplæring. 
 
Sekretærfunksjonen 
Sekretariatet påser at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig 
utredet og at utvalgets vedtak blir fulgt opp. Det er også det administrative 
bindeledd mellom kontrollutvalget og andre sentrale aktører som revisjon, 
kommunestyret og administrasjonen. 
 
Revisjonen 
Revisjonen utfører revisjon av kommuneregnskap, regnskapsbekreftelser samt 
andre tilhørende tilleggsoppgaver. Det utføres også forvaltningsrevisjon, 
selskapskontroll og andre undersøkelser etter bestilling fra kontrollutvalget. 
 

3.7 Kontrollutvalgets rapportering 
Rapporter fra forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller oversendes 
kommunestyret etter hvert som de foreligger. 
 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 ble behandlet i utvalget den 24. februar 
2015 og i kommunestyret den 25. mars 2015.  

3.8 Øvrige aktiviteter 
Kontrollutvalget var representert på kontrollutvalgskonferansen 2015. 
 
Det er avholdt ett møte i samarbeidsforum for kontrollutvalgene på Romerike. I 
et slikt samarbeid gjennomføres felles faglige samlinger med temaer som har 
relevans for kontrollutvalgenes arbeid. Samarbeidet inneholder også 
erfaringsutveksling og diskusjon av problemstillinger knyttet til 
kontrollutvalgsarbeid. Gjerdrum kontrollutvalg var representert på samlingen. 
 

4. Sekretærfunksjonen 
Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Gjerdrum kommune har blitt ivaretatt 
av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS). 
 
Tidsbruk 
Sekretariatet har i 2015 brukt 196 timer i Gjerdrum kontrollutvalg. Fordelingen 
på oppgaver er slik: 
 
 

Oppgaver 2015 
Saksbehandling 187 
Møter kontr.utv.                      9   
                                196 
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Under saksbehandling ligger all saksforberedelse, herunder årsplan og 
årsrapport. Det er videre utsendelse av møteinnkallinger, referater og vedtak til 
videre behandling, samt oppfølging av vedtak. I tillegg kommer den praktiske 
tilrettelegging av møter. 

5. Avsluttende kommentarer 
Kontrollutvalgets oppgave er å ivareta kontroll- og tilsynsfunksjonen i kommunen 
på vegne av kommunestyret, med støtte og hjelp fra sekretariat og revisjon. 
Utvalget er godt fornøyd med de tjenestene sekretariatet og revisjonen har 
levert. 
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Vedlegg  
 

24. februar 2015 
1/2015 Referater 
2/2015 Valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
3/2015 Oppfølging av revisjonsbrev nr. 3 
4/2015 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 
5/2015 Orientering ved revisjonen 
6/2015 Saker til oppfølging 
7/2015 Eventuelt 
 
19. mai 2015 
8/2015 Referater 
9/2015 Orienteringer ved administrasjonen 
10/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2014 
11/2015 Revisjonsbrev nr. 4 – Årsregnskapet 2014 
12/2015 Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet oppfølging av vedtak 
13/2015 Orientering ved revisjonen 
14/2015 Saker til oppfølging 
15/2015 Eventuelt 
 
18. august 2015 
16/2015 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Gjerdrum kommune 
17/2015 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2016 
18/2015 Orientering ved revisjonen 
19/2015 Saker til oppfølging 
20/2015 Eventuelt 
 
24. september 2015 
21/2015 Presentasjon 
22/2015 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver 
23/2015 Rutiner for innkalling og protokoll 
24/2015 Møteplan 2016 
25/2015 Forvaltningsrevisjonsrapport Administrasjonens oppfølging av 

kommunestyrets vedtak 
26/2015 Eventuelt 
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