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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 gir en samlet oversikt over kontrollutvalgets virksomhet i 2016.  

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET  

2.1 Medlemmer 
Kontrollutvalget i Aurskog-Høland består av 5 medlemmer. Følgende medlemmer 
er valgt for perioden 2015 – 2019. 

 
Medlemmer:  
1. John-Arne Dalby (H) - leder 

2. Rikart Pettersen (FRP) 
3. Eva Bjøreng (AP) - nestleder 

4. Lars Henrik Sundby (SP) 
5. Unni Skullerud Førrisdahl (KRF)  

 
Varamedlemmer: 
Varamedlemmer for Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig folkeparti er 

følgende: 
1. Jarle Bergsjø (SP) 

2. Trond Ydersbond (SV) 
3. Odd Gunnar Holtet (AP) 
4. Vigdis Tvete (AP) 

 
Varamedlemmer for Høyre og Fremskrittspartiet er følgende: 

1. Roy Tuhus (FRP) 
2. Hans Martin Presterud (H) 
3. Inger Lise Melby Nøstvik (H) 

2.2 Møter og saker 
I løpet av 2016 har kontrollutvalget hatt 7 møter og behandlet 46 saker. Hvilke 
saker som er behandlet går fram av vedlegg 1 til årsrapporten.  

 
Kontrollutvalget er beskrevet på kommunens hjemmeside. Sekretariatet har en 
egen hjemmeside hvor møteinnkallinger, protokoller og rapporter blir lagt ut 

(www.rokus.no). 
 

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører. 

http://www.rokus.no/
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3 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER OG SAKER 
 

Kontrollutvalget tar opp et bredt spekter av saker, og kontroll- og 

tilsynsoppgavene omfatter mer enn bare revisjon. Kontrollutvalget har da ulike 
kontrollformer som kan tas i bruk. Dette kan illustreres ved figuren nedenfor, 
hvor tiltak som krever lite ressurser fra kontrollutvalgets side, slik som 

orienteringer fra rådmannen, er plassert nederst i trappa. 
 

 

3.1  Orienteringer  
Kontrollutvalget gjennomfører samtaler med ordfører og rådmann ved behov. 
Ordfører har generell møterett i kontrollutvalgets møter. Rådmannen blir innkalt 

for å rapportere eller orientere kontrollutvalget i spesielle saker. I enkelte saker 
blir også andre ansatte innkalt til kontrollutvalget for å orientere.  
 

I januarmøtet fikk utvalget en presentasjon fra rådmannen av Aurskog-Høland 
kommune i forbindelse med overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon. 

Kontrollutvalget var nyvalgt, og det var behov for en generell presentasjon på et 
overordnet nivå av kommunen, sektorene, tjenesteproduksjon og kvalitet. I 
tillegg ba utvalget om rådmannens innspill på utfordringer og 

internkontrollaktiviteter.  

3.2 Henvendelser 
Kontrollutvalget har mottatt to henvendelser som er behandlet i løpet av året. 

Kontrollutvalget må selv vurdere om en henvendelse hører inn under utvalgets 
ansvarsområde, og om det vil prioritere saken. 
 

I januar behandlet kontrollutvalget en henvendelse angående Bjørkelangen 
skole. Kontrollutvalget besluttet å inkludere denne henvendelsen i forbindelse 

med forvaltningsrevisjonsprosjektet - tidligfase i utbyggingsprosjekter. Denne 
rapporten behandles i jan/mars 2017. I september behandlet kontrollutvalget en 
henvendelse angående kritikk til middagsmaten på sykehjem og for 

hjemmeboende eldre. Saken lå ikke innenfor kontrollutvalgets mandat og ble 
derfor oversendt til kommunens administrasjon for videre behandling. 
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3.3 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 
Kontrollutvalget skal påse at årsregnskapet for kommunen og for kommunale 
foretak blir revidert på en betryggende måte (kontrollutvalgsforskriften § 6). Det 

vil si at regnskapene skal revideres etter de kravene som går fram av forskrift 
om revisjon og god kommunal revisjonsskikk. 

 
Kommuneregnskapet for 2015 ble behandlet i kontrollutvalget 20.4.16. Rådmann 

og økonomisjef presenterte kommunens årsrapport (årsregnskap og 
årsberetning). Revisjonen redegjorde for revisjonsberetningen og arbeidet med 
regnskapsrevisjonen. 

 
Kontrollutvalget hadde ingen særskilte merknader til årsregnskapet for 2015.   

3.4 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 
I henhold til Forskrift for kontrollutvalg skal kontrollutvalget minst én gang i 
valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er 
konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen 

skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- 
og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for 

forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. Den overordnede 
analysen skal gi svar på hvilke områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget 
å undersøke, og gi kontrollutvalgsmedlemmene det kunnskapsgrunnlaget de 

trenger for å ivareta kontrollansvaret sitt. 
 

Kontrollutvalget startet opp arbeidet med overordnet analyse i januarmøtet, og 
analysen danner grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020. 
 

Arbeidet med overordnet analyse og plan har vært et prosessarbeid som har 
pågått gjennom hele 2016. Her har blant annet kontrollutvalget fått en generell 

presentasjon på et overordnet nivå av kommunen, sektorene, 
tjenesteproduksjon og kvalitet. I tillegg har utvalget fått en presentasjon fra 
rådmannen hvor det ble lagt vekt på utfordringer, rådmannens 

internkontrollaktiviteter og kommunens risikoperspektiver. I tillegg har 
sekretariatet lagt frem en del faktatall om kommunen til utvalget. Utvalget har 

selv kommet med mange innspill, og sekretariatet har fått innspill fra Romerike 
Revisjon IKS. Kontrollutvalget har gjort en vurdering av risiko og vesentlighet før 
analyse og plan ble lagt frem for endelig behandling. 

 
I henhold til forskrift skal kommunestyret behandle plan for forvaltningsrevisjon 

«innen utgangen av det første året etter valgperioden». Kommunestyret 
behandlet plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 i møtet den 19.12.16, sak 
76/16. Kontrollutvalget identifiserte følgende områder som aktuelle for 

forvaltningsrevisjon: 
 

 Tema Tidsplan  Prioritert 
liste 

Tidligfase i utbyggingsprosjekter  2016/17 Bestilt 

Flykningsområdet 2020  

Hjemmesykepleie 2020  

IKT området 2019  

Pedagogisk arbeid/spesialundervisning 2018  
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Psykisk helse og rus 2019  

NAV 2017 3 

Vedlikehold av bygningsmasse 2019 4 

Vedlikehold av kommunale veier 2018  

Selvkostområdet 2018  

Fastlegeordningen 2017 Bestilt  

Internkontroll av kommunens kjøretøy, 
utstyr og materiell 

2016/2017 2 

Hel- og deltidsstillinger 2016/2017  

Kompetanse og sårbarhetsbetraktninger 2016/2017  
 

Aurskog-Høland kommune bestiller ca. 1 forvaltningsrevisjonsprosjekt i året.   

3.5 Forvaltningsrevisjon 
I forbindelse med tidligere gjennomført forvaltningsrevisjon ble det i januarmøtet 

behandlet et sammenstillingsnotat om korttidsopphold i institusjon. 
Kommunestyret behandlet rapporten i mai (sak 26/16).  
 

I marsmøtet behandlet kontrollutvalget en forundersøkelse - Samarbeidsrådet 
for Nedre Romerike (SNR) - pengestøtte, prosjektmidler og habilitet. Denne 

forundersøkelsen ble bestilt i kjølvannet av tidligere revisjonsrapport om 
Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) – organisering og 
virksomhetsstyring. Revisjonens konklusjon etter gjennomføring av 

forundersøkelsen er at problemstillingene er besvart på en tilfredsstillende måte 
og det synes derfor ikke å være grunnlag for å gå videre med nærmere 

undersøkelser. Med bakgrunn i denne konklusjonen ble det derfor ikke bestilt 
noen mer inngående undersøkelser av forholdene.   
 

I maimøtet bestilte kontrollutvalget et nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt med 
tema tidligfase i utbyggingssaker. Formålet med prosjektet er å undersøke om 

internkontrollen er tilfredsstillende for gjennomføring av investeringsprosjekter i 
tidligfasen og om internkontrollen følges i praksis ved gjennomføring av 

prosjektene i tidligfasen. Undersøkelsen vil besvare følgende 
hovedproblemstillinger: 

1. Er internkontrollen tilfredsstillende for gjennomføring av store og små 

investeringsprosjekter? 
2. Etterleves internkontrollen i praksis etter kommunens metodikk og 

retningslinjer når store og små prosjekter gjennomføres i kommunen? 
Undersøkelsen er avgrenset til tidligfasen i utbyggingsprosjekter, det vil si fram 
til et prosjekt legges ut på anbud. 

Undersøkelsen vil se nærmere på etterlevelse av gjeldende 
økonomibestemmelser og kommunens reglementer, herunder fullmaktsstruktur, 

om roller og ansvar er avklart, og om beslutninger tas i tråd med politisk vedtatt 
delegering og politiske vedtak. I tillegg vil undersøkelsen se nærmere på om 
investeringene som bokføres i investeringsregnskapet er korrekt klassifisert i 

henhold til kommuneloven og gjeldende standarder. 
Videre vil undersøkelsen ta for seg gjennomføringen av prosjektene, både når 

det gjelder kommunens systemer og rutiner, og om kommunen følger disse i 
praksis. 
Det er naturlig at undersøkelsen også omfatter kommunens system for 

rapportering både til de folkevalgte og til administrativt nivå, herunder om det er 
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tydelige faser i prosjektene i tråd med kommunens prosjektmodell. Dette vil 

blant annet ta for seg beslutningsgrunnlaget til politikerne.  
Rapporten vil bli behandlet i januar/mars 2017, og oversendes deretter til 

behandling i kommunestyret. 

3.6 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 
Selskapskontroll er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget, og er et 
viktig virkemiddel for å sikre at selskapene underlegges folkevalgt styring og 

kontroll. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide plan for 
gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal være basert på en overordnet 

analyse av kommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. 
Hensikten er å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og 
med de ulike selskapene. Arbeidet med overordnet analyse og plan har vært et 

prosessarbeid som har pågått gjennom høsten 2016.  
 

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av 
kommunens interesser i selskaper. Dette gjelder interkommunale selskaper, 
aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter. I 

prinsippet gjelder innsynsretten overfor selskaper som fullt ut er eid av 
kommunen. 

 
I hovedsak skilles det mellom eierskapskontroll, som er obligatorisk, og frivillig 

forvaltningsrevisjon. Praksis tilsier at det kan være en glidende overgang mellom 
disse to hovedkategoriene. Eierskapskontroll fokuserer på hvordan kommunen 
utøver eierstyring, og om den som representerer kommunens interesser på 

generalforsamlingen eller i representantskapet treffer beslutninger i samsvar 
med relevant lovgivning, og for øvrig opptrer i tråd med kommunens vedtak og 

forutsetninger for forvaltningen av eierinteressene.  
Forvaltningsrevisjon i selskaper kan være aktuelt dersom tips, politiske vedtak 
eller endrede føringer gjør at kontrollutvalget mener det er forhold som trenger å 

bli nærmere undersøkt. Funn fra tidligere eierskapskontroll kan også aktualisere 
forvaltningsrevisjon i selskaper. Forvaltningsrevisjon vil si systematiske 

vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 
kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Forvaltningsrevisjon er valgfri og 
således ikke en obligatorisk del av selskapskontrollen.  

 
I henhold til forskrift skal kommunestyret behandle plan for selskapskontroll 

«innen utgangen av det første året etter valgperioden». Kommunestyret 
behandlet plan for selskapskontroll 2017-2020 i møtet den 19.12.16, sak 78/16. 
Kontrollutvalget har prioritert følgende prosjekter for selskapskontroll i 

planperioden: 
 

Selskap Involverte eiere 

Romerike 

Avfallsforedling IKS 

(ROAF) 

(samkjøres med andre 

kontrollutvalg) 

Skedsmo, Lørenskog, Fet, Gjerdrum, Nittedal, Sørum, 

Enebakk og Aurskog-Høland  

Jobberiet 

(2. prioritet) 

Aurskog-Høland kommune 100 % 
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Aurskog-Høland 

utbyggingsselskap 

AS  

(1. prioritet)  

Aurskog-Høland kommune 100 % 

 
Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre: 

 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i ROAF 
 Utvidet eierskapskontroll i Jobberiet og Aurskog-Høland 

Utbyggingsselskap. 

3.7 Selskapskontroll 
Kontrollutvalget behandlet eierskapskontroll – Aurskog-Høland 
Utbyggingsselskap AS i maimøtet. Kontrollutvalget tok rapporten til orientering 

og oversendte den til kommunestyret med innstilling om at rapportens 
anbefalinger blir fulgt opp. Rapporten er sendt til behandling i kommunestyret. 
 

I novembermøtet behandlet kontrollutvalget selskapskontroll Nedre Romerike 
Brann og Redningsvesen IKS. Kontrollutvalget tok rapporten til orientering og 

oversendte den til kommunestyret med innstilling om at Aurskog-Høland 
kommunes eierrepresentanter bidrar til at representantskapet setter seg inn i og 
følger opp styreevalueringen. Rapporten ble behandlet i kommunestyret 

19.12.16, sak 77/16.  

3.8 Kommunereformen 
Aurskog-Høland kommune og Rømskog kommune har vedtatt at de skal slå seg 

sammen fra 2020 og i den forbindelse blir det endringer i kontrollutvalgets 
arbeid. 
  

3.9 Tilsyn med revisjonen 
I tillegg til å påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at 

årsregnskapet blir revidert på en betryggende måte, skal kontrollutvalget holde 
seg løpende orientert om revisjonsarbeidet. 

 
Kontrollutvalget fikk en orientering om overordnet revisjonsstrategi og 
revisjonsplan for regnskapsrevisjon 2015 i januarmøtet. I septembermøtet 

behandlet kontrollutvalget en sak om uavhengighetserklæringer fra 
oppdragsansvarlig revisor for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. I 

novembermøtet behandlet kontrollutvalget en rapport fra Romerike Revisjon 
omhandlende revisjonsåret 2015/2016.  

 
Revisjonen rapporterer muntlig om revisjonsarbeidet i hvert møte.  

3.10 Virksomhetsbesøk 
Det ble ikke gjennomført noen virksomhetsbesøk i 2016.  

3.11  Budsjettbehandling 
Etter kontrollutvalgets forskrift § 18 skal kontrollutvalget legge fram forslag til 
budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Forslaget bør foreligge 

tidsnok til at kommunen kan få innarbeidet dette i sine budsjetter. 
Budsjettforslaget skal inneholde utgifter til kontrollutvalgets virksomhet, ramme 
for sekretariatets budsjett og ramme for revisjonens budsjett. Til sammen skal 

dette utgjøre funksjon 110 i KOSTRA-rapporteringen. 
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I kontrollutvalgets budsjett ligger godtgjørelser, utgifter til reise, kurs, 
bevertning mv. I revisjonens budsjett ligger revisjon av kommuneregnskapet, 

regnskapsbekreftelser samt andre tilhørende oppgaver. Det utføres også 
forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre undersøkelser etter bestilling fra 
kontrollutvalget. I sekretariatets budsjett ligger blant annet arbeid med å sørge 

for at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at 
utvalgets vedtak blir fulgt opp. 

 
Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 
2017 i septembermøtet. Forslaget ble deretter oversendt kommunen. For 2017 

har forslaget en ramme på kr 1 714 934.  

3.12  Kontrollutvalgets rapportering 
Rapporter fra forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller oversendes 

kommunestyret etter hvert som de foreligger. 
 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 ble behandlet i utvalget i januar 2016 og i 

kommunestyret den 29.2.16. Årsplan for 2016 ble behandlet i utvalget i januar 
2016 og i kommunestyret den 29.2.16. Kontrollutvalgets årsplan for 2017 ble 

behandlet i utvalget i november 2016 og i kommunestyret den 19.12.16.  

3.13  Øvrige aktiviteter 
Kontrollutvalgets oppgaver er varierte og utvalget ser behov for en jevnlig 

oppdatering av sin kompetanse, samt å treffes og ha kontakt med andre 
kontrollutvalg. 
 

Kontrollutvalget var representert på felles opplæring på Lahaugmoen 13. januar.  
Kontrollutvalget var representert på Kontrollutvalgskonferansen 2016. 

Kontrollutvalget var også representert på forum for kontrollutvalg på Jessheim 
den 31 august hvor innstilling til ny kommunelov ble presentert og drøftet. Det 
ble også avholdt en samling for kontrollutvalgslederne på Lørenskog den 10 

oktober hvor plan for selskapskontroll 2017-2020 ble drøftet. 
 

Kontrollutvalgets medlemmer følger med på aktuelle saker som drøftes i 
kommunestyret og hovedutvalgene, og bringer informasjon om dette til 
kontrollutvalget.  

 

4 SEKRETÆRFUNKSJON 
Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Aurskog-Høland kommune utføres av 
Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (Rokus).  

 
Kontrollutvalgets sekretariat har brukt 242 timer på arbeid for kontrollutvalget i 

Aurskog-Høland kommune.  
 

Fordelingen på oppgaver ser slik ut: 

Oppgaver 2016 

Saksbehandling 224 

Møter i utvalget 18 

 242 
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Under saksbehandling ligger all saksforberedelse, rådgivning, møtetilrettelegging 

og utredning, herunder planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, 
årsplan og årsrapport. Det er videre utsendelse av møteinnkallinger, referater og 

vedtak til videre behandling, samt oppfølging av vedtak. 
  

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 revisjonen og sekretariatet har 
levert. 

 
Dialogen med ordfører og rådmann oppleves som god. 

 

Bjørkelangen 31.1.2017 

John Arne Dalby 

Kontrollutvalgsleder 

                                                         Øystein Hagen 

                                                         Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS  
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Vedlegg 1 
Kontrollutvalgets saker 2016 
 

Møte Sak nr. 

 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

27.1.16 1/16  Overordnet analyse 

Aurskog-Høland 

kommune – opplegg og 

fremdrift 

1. Kontrollutvalget slutter seg 

til opplegget og 

fremdriftsplanen for 

overordnet analyse. 

2. Kontrollutvalget tar 

informasjon fra rådmannen 

til orientering 

     

27.1.16 2/16 Orientering om overordnet 

revisjonsstrategi og 

revisjonsplan for 

regnskapsrevisjon 2015 

Kontrollutvalget tar 

fremleggelsen om overordnet 

revisjonsstrategi for 

regnskapsrevisjon 2015 og 

revisjonsplan for Aurskog-

Høland kommune til 

orientering. 

     

27.1.16 3/16 Engasjement brev fra 

Romerike Revisjon IKS 

Kontrollutvalget tar 

revisjonens engasjementsbrev 

til orientering. 

     

27.1.16 4/16 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS 

Saken tas til orientering.      

27.1.16 5/16 Sammenstillingsnotat 

korttidsopphold i 

institusjon 

Kontrollutvalget tar 

sammenstillingsnotat 

korttidsopphold i institusjon til 

orientering og oversender det 

til kommunestyret med 

følgende innstilling: 

 Kommunestyret tar 

Kommunest

yret 

Behandlet i 

kommunestyret 

02.05.16, sak 

26/16. 
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Møte Sak nr. 

 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

sammenstillingsnotat 

korttidsopphold i 

institusjon til orientering. 

27.1.16 6/16 Bestilling av nytt 

forvaltningsrevisjonsprosje

kt 

Kontrollutvalget bestiller et 

diskusjonsnotat, basert på 

diskusjonen i møtet, for 

bestilling av neste 

forvaltningsrevisjonsprosjekt 

innenfor områdene bygging av 

svømmehall, skole og helsehus 

fra Romerike Revisjon IKS. 

Utvalget ber revisjonen om å 

legge frem diskusjonsnotatet 

senest den 20.4.2016. 

Romerike 

Revisjon 

 Settes opp 

til 

behandling i 

mar/apr. 

  

27.1.16 7/16 Sak om Samarbeidsrådet 

for Nedre Romerike 

(SNR) 

1. Kontrollutvalget bestiller 

en forundersøkelse fra 

revisjonen som tar sikte på 

å avklare de tre beskrevne 

problemstillingene. 

2. Eventuelle forhold som 

ikke lar seg avklare i 

forundersøkelsen skal 

kvitteres ut i en 

prosjektplan. 

Kontrollutvalget vil ta 

stilling til denne planen og 

vurdere om man ønsker å 

gå videre med en mer 

inngående undersøkelse. 

3. Forundersøkelsen og 

Romerike 

Revisjon 

 Behandles i 

april. 
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Møte Sak nr. 

 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

eventuell prosjektplan 

leveres innenfor rammen 

av 75 til 100 timer og 

leveres til behandling i 

april 2016. 

27.1.16 8/16 Henvendelse til 

kontrollutvalget – 

Bjørkelangen skole 

Kontrollutvalget henviser til 

kontrollutvalgssak 6/16. 

Svar på 

henvendelse 

er sendt 

avsender. 

    

27.1.16 9/16 Kontrollutvalgets årsplan 

for 2016 

1. Kontrollutvalget vedtar den 

foreslåtte årsplanen for 

2016, med de endringer 

som fremkom i møtet. 

2. Saken sendes 

kommunestyret med 

følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret tar 

kontrollutvalgets årsplan 

for 2016 til orientering. 

Kommunest

yret 

Behandlet i 

kommunestyret 

29.02, sak 7/16. 

   

27.1.16 10/16 Kontrollutvalgets 

årsrapport for 2015 

1. Kontrollutvalgets 

årsrapport for 2015 vedtas. 

2. Saken sendes 

kommunestyret med 

følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret tar 

kontrollutvalgets årsrapport 

for 2015 til orientering. 

 Behandlet i 

kommunestyret 

29.02, sak 8/16. 

   

27.1.16 11/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene 

til orientering. 

     

27.1.16 12/16 Eventuelt (Ingen vedtak)      
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Møte Sak nr. 

 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

        

2.3.16 13/16 Forundersøkelse for 

kontrollutvalgene - 

Samarbeidsrådet for Nedre 

Romerike (SNR) - 

pengestøtte, prosjektmidler 

og habilitet 

Kontrollutvalget tar saken til 

orientering, og finner ikke 

grunnlag for å gå videre med 

nærmere undersøkelser. 

     

2.3.16 14/16 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS 

Saken tas til orientering.      

2.3.16 15/16 Overordnet analyse 2017 - 

2020 - foreløpig 

presentasjon 

Kontrollutvalget tar saken til 

foreløpig orientering. 

     

2.3.16 16/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene 

til orientering. 

     

2.3.16 17/16 Eventuelt (Ingen vedtak)      

        

20.4.16 18/16 Kontrollutvalgets uttalelse 

til årsregnskapet for 2015 

Kontrollutvalgets uttalelse til 

Aurskog-Hølands kommunes 

årsregnskap 2015 vedtas, og 

oversendes kommunestyret 

med kopi til formannskapet. 

Kommunest

yret 

Behandlet i 

kommunestyret 

02.05, sak 

19/16. 

   

20.4.16 19/16 Diskusjonsnotat i 

forbindelse med neste 

forvaltningsrevisjonsprosje

kt 

Kontrollutvalget bestiller et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt 

innenfor området Tidligfase i 

utbyggingsprosjekter fra 

Romerike Revisjon IKS. 

Utvalget ber revisjonen om å 

legge frem et utkast til 

prosjektplan i neste møte. 

Romerike 

Revisjon 
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Møte Sak nr. 

 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

20.4.16 20/16 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS 

Saken tas til orientering.      

20.4.16 21/16 Overordnet analyse 

selskapskontroll 

Kontrollutvalget godkjenner 

opplegget og fremdriftsplanen 

for arbeidet med overordnet 

analyse for selskapskontroll. 

     

20.4.16 22/16 Habilitet i kontrollutvalget Kontrollutvalget tar saken til 

orientering. 

     

20.4.16 23/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene 

til orientering. 

     

20.4.16 24/16 Eventuelt (ingen vedtak)      

        

31.5.16 25/16 Orientering fra ordfører - 

innspill til overordnet 

analyse 2017 – 2020 

Saken utgår.   Ordfører 

stiller i 

september. 

  

31.5.16 26/16 Prosjektplan - tidligfase i 

utbyggingsprosjekter 

1. Kontrollutvalget bestiller 

forvaltningsrevisjonsprosje

ktet – tidligfase i 

utbyggingsprosjekter, og 

ber om at vedlagte 

prosjektplan legges til 

grunn for det videre 

prosjektarbeidet. 

2. Prosjektet leveres til 

januar/februar møtet 2017, 

og gjennomføres innenfor 

en ramme på ca. 500 timer. 

Romerike 

Revisjon 

 Behandles 

jan./feb. 

2017 

  

31.5.16 27/16 Eierskapskontroll - 

Aurskog-Høland 

Utbyggingsselskap AS 

Kontrollutvalget tar rapporten 

til orientering og oversender 

Kommunest

yret 

Behandlet i 

kommunestyret 
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Møte Sak nr. 

 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

den til kommunestyret med 

følgende innstilling: 

 Kommunestyret tar 

rapporten til orientering og 

ber om at rapportens 

anbefalinger blir fulgt opp. 

xx.xx, sak 

xx/xx. 

31.5.16 28/16 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS 

Saken tas til orientering.      

31.5.16 29/16 Overordnet analyse for 

forvaltningsrevisjon - 

kontrollutvalgets risiko- og 

vesentlighetsvurdering 

Overordnet analyse 2017-2020 

for kontrollutvalget i Aurskog-

Høland vedtas, med de 

endringer som fremkom i 

møtet. 

     

31.5.16 30/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene 

til orientering. 

     

31.5.16 31/16 Eventuelt (ingen vedtak)      

        

7.9.16 32/16 Henvendelse til 

kontrollutvalget 

Kontrollutvalget vil ikke 

behandle saken, og ber om at 

sekretariatet oversender saken 

til kommunens administrasjon. 

Avsender 

og 

kommunens 

administrasj

on 

    

7.9.16 33/16 Uavhengighetserklæringer 

fra oppdragsansvarlig 

revisor for 

regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon 

Oppdragsansvarlig revisors 

egenvurderinger tas til 

orientering. 

     

7.9.16 34/16 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS 

Saken tas til orientering.      
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Møte Sak nr. 

 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

7.9.16 35/16 Plan for 

forvaltningsrevisjon 2017-

2020 - utkast 

Forslag til plan for 

forvaltningsrevisjon 2017-2020 

vedtas, med de endringer som 

fremkom i møtet, og 

oversendes kommunestyret 

med følgende innstilling: 

1. Plan for 

forvaltningsrevisjon 2017-

2020 vedtas. 

2. Kontrollutvalget delegeres 

myndighet til å foreta 

endringer i planen. 

Kommunest

yret 

Behandlet i 

kommunestyret 

19.12, sak 

76/16. 

   

7.9.16 36/16 Overordnet analyse og 

plan for selskapskontroll 

2017-2020 - utkast 

Utvalgets innspill innarbeides i 

planen, som legges frem for 

vedtak i neste møte. 

     

7.9.16 37/16 Budsjett for kontroll- og 

tilsynsvirksomheten 2017 

1. Følgende forslag til 

budsjettet for kontroll- og 

tilsynsordningen for 

Aurskog-Høland kommune 

vedtas, med forbehold om 

representantskapsbehandlin

g i Romerike Revisjon IKS 

og ROKUS IKS, og 

oversendes kommunen som 

kontrollutvalgets forslag til 

ordningen for 2017. 

(tabell er ikke tatt med her) 

2. Forslaget følger 

formannskapets innstilling 

til kommunestyret 

Kommunen     
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Møte Sak nr. 

 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

vedrørende budsjettet for 

Aurskog-Høland kommune 

2017. 

7.9.16 38/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene 

til orientering. 

     

7.9.16 39/16 Eventuelt (ingen vedtak)      

        

23.11.16 40/16 Selskapskontroll Nedre 

Romerike Brann og 

Redningsvesen IKS 

Kontrollutvalget ber revisjonen 

for fremtiden utforme rapporter 

slik at det fremgår hvilke 

kommuner funnene dreier seg 

om. 

Kontrollutvalget tar rapporten 

til orientering og oversender 

den til kommunestyret med 

følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret ber om 

at Aurskog-Høland 

kommunes 

eierrepresentanter 

bidrar til at 

representantskapet 

setter seg inn i og 

følger opp 

styreevalueringen. 

Kommunest

yret 

Behandlet i 

kommunestyret 

19.12, sak 

77/16. 

   

23.11.16 41/16 Revisjonsåret 2015/2016 

rapport fra Romerike 

Revisjon 

Kontrollutvalget tar rapport fra 

Romerike Revisjon for 

revisjonsåret 2015/2016 til 

orientering. 
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Møte Sak nr. 

 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

23.11.16 42/16 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS 

Saken tas til orientering.      

23.11.16 43/16 Overordnet analyse og 

plan for selskapskontroll 

2017-2020 

Forslag til overordnet analyse 

og plan for selskapskontroll 

2017 - 2020 vedtas, med de 

endringer som fremkom i 

møtet, og oversendes 

kommunestyret med følgende 

innstilling: 

1. Plan for selskapskontroll 

vedtas. 

2. Kontrollutvalget delegeres 

myndighet til å foreta 

endringer i planen. 

Kommunest

yret 

Behandlet i 

kommunestyret 

19.12, sak 

78/16. 

   

23.11.16 44/16 Kontrollutvalgets årsplan 

for 2017 

1. Kontrollutvalget vedtar den 

foreslåtte årsplanen for 

2017, med de endringer 

som fremkom i møtet. 

2. Saken sendes 

kommunestyret med 

følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret tar 

kontrollutvalgets 

årsplan for 2017 til 

orientering. 

Kommunest

yret 

Behandlet i 

kommunestyret 

19.12, sak 

79/16. 

   

23.11.16 45/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene 

til orientering. 

     

23.11.16 46/16 Eventuelt (ingen vedtak)      
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Vedlegg 2 
Kommunereform – sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretariat 
 

 

 

 


