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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 2015.  

 
 

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET  
 

2.1 Medlemmer 
For perioden 2015 til 2019 er det valgt følgende medlemmer til kontrollutvalget: 

 

Medlem Varamedlem 

Trine Wollum, leder (H) Inger Storholt (H) 

Øyvind Skaarer, nestleder (A) Fellesliste A, V, SV, KrF og SP: 

1. Hege Marie Hauge (A) 
2. Siv Apeland (KrF) 

3. John Nordeide (A) 
4. Hans Bjerke (SP) Kaveh Abdali (A) 

Kjell Tore Wirum (FrP) Himanshu Gulati (FrP) 

Elin Kristiansen Garcia (FRBBL) Gunnar Bergedal (FRBBL) 

 

 

2.2 Møter og saker 
I løpet av 2016, har kontrollutvalget hatt 8 møter og behandlet 76 saker. Dette er 

ett møte mer enn i 2015. Antall saker har økt betydelig, fra 55 saker i 2015. Hvilke 
saker som er behandlet, vedtakene i sakene og hvordan de er fulgt opp går fram av 

vedlegget til årsrapporten.  
 
Kontrollutvalget er beskrevet på kommunens hjemmeside. Sekretariatet har en 

egen hjemmeside hvor møteinnkallinger, protokoller og rapporter for Skedsmo 
kontrollutvalg blir lagt ut (http://www.rokus.no/skedsmo.html ). 

 
 

3 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER OG SAKER 
Kontrollutvalget tar opp et bredt spekter av saker. For å ivareta det løpende 
kontroll- og tilsynsansvaret, tar kontrollutvalget opp saker på eget initiativ og får 
innspill til saker fra andre i tillegg til saker knyttet til revisjon og selskapskontroll. 

revisjon.  
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Kontrollutvalget kan gå fram på ulike måter for å føre kontroll og tilsyn. 

Forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og regnskapsrevisjon er de mest vanlige 
framgangsmåtene som kontrollutvalget benytter. Ulike saker krever imidlertid ulik 

framgangsmåte. Det er derfor viktig at utvalget velger metoder som effektivt bidrar 
til å få tilgang til den informasjonen som er nødvendig for å få belyst sakene. Den 

minst ressurskrevende tilnærmingen er å be administrasjonen om en orientering. 
Kontrollutvalget kan også gjennomføre virksomhetsbesøk for å bli bedre kjent med 
forvaltningen. De ulike metodene kan illustreres ved figuren nedenfor, hvor tiltak 

som krever lite ressurser fra kontrollutvalgets side, slik som orienteringer fra 
rådmannen, er plassert nederst i trappa. 
 

 
 

En gjennomgang av hvilke saker kontrollutvalget har hatt til behandling i 2016, 

viser at utvalget har fått få regnskapssaker, og kun har vært på ett 

virksomhetsbesøk. De øvrige sakene vil bli kommentert nedenfor. 

Tiltak/kontrollform Antall saker  

Orienteringer 7 

Forvaltningsrevisjon, bestillingsdialog, rapporter etc. 7 

Selskapskontroll 1 

Regnskapssaker 3 

Virksomhetsbesøk 1 

Overordnet analyse og plan Forvaltningsrevisjon 4 

Overordnet analyse og plan Selskapskontroll 5 

 

 
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. Ordfører og rådmann 

besvarer også spørsmål utvalget har i forhold til saker som er til behandling. 
Deltakelse fra ordfører og rådmann gjør at utvalget er godt orientert om den 
løpende virksomhet i kommunen. 
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Kontrollutvalget har fått en rekke orienteringer fra rådmannen i løpet av 2016. I 
februarmøtet fikk utvalget en orientering om kommunens system for behandling av 

tips og varsling. I marsmøtet fikk utvalget en orientering om omregulering i 
Solbergområdet. Dette på bakgrunn av en henvendelse til utvalget. I juni ga 

rådmannen en orientering om status i barnevernet. Dette er et område 
kontrollutvalget har fulgt over lang tid, og ønsker å følge fortsatt.  
 

Kontrollutvalget ønsker å få mer kunnskap om økonomistyring, og ba om 
orientering om 2. tertialrapport. I samme møte (oktober) ble det gitt en orientering 

om kommunens arbeid for å få ned sykefraværet. 
 
I november ble det gitt en orientering om kommunens etiske regelverk. Også denne 

orienteringen ble initiert fra en henvendelse til utvalget. 
 

I desembermøtet fikk utvalget en orientering fra ordføreren og rådmannen om 
utviklingen i Samarbeidsrådet for Nedre Romerike.  
 

3.3 Følge opp tilsyn fra andre 
Kontrollutvalget har fulgt utviklingen i barnevernet over tid, og har fått orienteringer 

om status fra barnevernleder. Dette har bakgrunn i at Fylkesmannen gjennomførte 
et tilsyn med barnevernet i Skedsmo, og avdekket mange avvik. Disse er nå lukket.  

 
Sekretariatet følger med på Fylkesmannens hjemmeside og kommunestyrets 
sakslister og legger frem for kontrollutvalget rapporter som er interessante. I 

marsmøtet ble Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra 
spesialisthelsetjenesten til Skedsmo kommune 2015 fra Helsetilsynet lagt frem som 

referatsak. Utvalget vil følge opp rapporten i 2017. 
 

3.4 Virksomhetsbesøk 
Kontrollutvalget gjennomførte virksomhetsbesøk i Kjerulfsgate Bo- og 

aktivitetssenter i forbindelse med avviklingen av marsmøtet. 
 

3.5 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet  
Kontrollutvalget skal påse at årsregnskapet for kommunen 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 i mai. Økonomi-
direktøren redegjorde for regnskapet og svarte på spørsmål. Oppdragsansvarlig for 

regnskapsrevisjon orienterte om revisjonsarbeidet og om revisors beretning.  
 

Kontrollutvalget hadde ingen særskilte merknader til årsregnskapet for 2015, men 
merket seg at kommunens lånegjeld er høy, noe som kan begrense kommunens 

økonomiske handlingsrom. Kontrollutvalget merket seg også at rådmannen i 
Handlingsplanen 2016 – 2019 har varslet at han vil foreslå måltall for lånegjelden i 
neste rullering av handlingsprogrammet. 

 
Kontrollutvalget mottok revisjonsbrev nr. 9, årsregnskapet 2015. I brevet fremgår 

at kommunen har avsatt et større beløp til disposisjonsfond enn det kommunestyret 
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har vedtatt. Kontrollutvalget la til grunn at administrasjonen forholder seg til 

kommunestyrets vedtak og kommunelovens bestemmelser om avsetninger til fond. 
 

Kontrollutvalgets uttalelse ble oversendt kommunen 9. mai 2016. 
 

3.6 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 arbeidet med overordnet analyse i desembermøtet 2015. 

Utvalget fikk en orientering fra rådmannen med vekt på utfordringer, rådmannens 
internkontrollaktiviteter og kommunens risikoperspektiver. I februar (2016) var 
ordføreren invitert til en samtale, og utvalget fikk ordførerens innspill og 

vurderinger knyttet til risikoområder. 
 

Gjennom arbeidet med overordnet analyse har kontrollutvalget også fått en generell 
presentasjon på et overordnet nivå av kommunen, sektorene, tjenesteproduksjon 
og kvalitet. De politiske partene ved gruppeleder har spilt inn vurderinger av hvilke 

sektorer de anser det mest viktig å iverksette forvaltningsrevisjon på samt 
fokusområder innenfor sektorene. I tillegg har sekretariatet lagt frem en del 

faktatall om kommunen. 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. 
 

Analysen ble vedtatt i maimøtet (sak 26/16), og danner grunnlag for plan for 
forvaltningsrevisjon 2017-2020 som ble vedtatt i kommunestyret 12.10.2016 (sak 

16/127). 
 
Kontrollutvalget identifiserte følgende områder som aktuelle for 

forvaltningsrevisjon: 
 

Tema Tidsplan  

Eiendomsskatt 2016 

Internkontroll 2017 

Kvalitet i eldreomsorgen 2017 

Kvalitet i tilbud på opplæring i barnehager 2018 

Mobbing 2018 

Oppfølging av investeringsprosjekter, 
prosjektgjennomføring 

2019 

Etterlevelse av Plan- og bygningsloven 2019 

Integrering av flyktninger 2020 
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I kontrollutvalgets budsjettforslag for kontroll og tilsyn er det lagt opp til å bestille 

ca. 2 forvaltningsrevisjonsprosjekter i året. 
 

3.7 Forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget bestilte en undersøkelse av eiendomskattelistene, matrikkelen og 

selvkostområde sammenstilles med tanke på avvik i februarmøtet. Undersøkelsen 
ble levert til maimøte, og dannet grunnlag for bestillingen av en forvaltningsrevisjon 

på eiendomsskatt som ble gjort i junimøtet (sak 31/16). Kontrollutvalget vil i denne 
forvaltningsrevisjonen se på etterlevelse av kommunens regelverk for retakseringen 
og klagebehandlingen. I tillegg vil utvalget se på hvorfor sjablongene i ett 

geografisk område er forskjellig. Likebehandlingsperspektivet legges til grunn. 
 

I mars behandlet kontrollutvalget forvaltningsrevisjonsrapporten Tilpasset opplæring 
i Skedsmo. Kommunestyret behandlet rapporten i mai (sak 16/57). Revisjonen 
konkluderte i rapporten med at kommunen har et forsvarlig system for å sikre at 

elevene får tilpasset opplæring. Undersøkelsen avdekker imidlertid at kommunen 
mener at «tilpasset opplæring» ikke er et pedagogisk begrep, men et rettslig og 

politisk begrep, som med fordel kan erstattes med «god opplæring». Dette kan 
være årsaken til at kommunens systemer og rutiner for oppfølging av skolene i liten 
grad eksplisitt utdyper hvordan kravet skal forstås og praktiseres i Skedsmoskolen. 

Det fokuseres imidlertid på det som kan oppfattes som mer allmenne forutsetninger 
for tilpasset, eller god opplæring, som læringsmiljø og vurderingspraksis. Det legges 

også stor vekt på elevenes læringsutbytte. Kommunestyret ba rådmannen blant 
annet tydeliggjøre og presisere opplæringslovens krav om tilpasset opplæring i 
systemer og rutiner for oppfølgning av skolene når de behandlet saken i mai (sak 

16/57). Rapporten vil bli fulgt opp våren 2017. 
 

I desember startet utvalget bestillingsdialog om forvaltningsrevisjonsprosjekt innen 
internkontroll. Prosjektplan for dette prosjektet vil bli behandlet i mars 2017. 

 
Kontrollutvalget har fulgt opp forvaltningsrevisjonsprosjekter innen psykisk helse og 
rus, Eiendomsforvaltning eiendomsstrategi, drift og vedlikehold samt undersøkelsen 

om Ulovlig bruk av bygg. 
 

3.8 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.  
 

Det skilles mellom eierskapskontroll, som er obligatorisk, og forvaltningsrevisjon 
som er frivillig. 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 
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kan være aktuelt når kontrollutvalget mener det er forhold som trenger å bli 

nærmere undersøkt. Funn fra tidligere eierskapskontroll kan også aktualisere 
forvaltnings-revisjon i selskaper.  

 
Kontrollutvalget oversendte Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016 – 

2020 til kommunestyret i november, som vedtok planen 14.12 (sak 16/170). 
Følgende prosjekter for selskapskontroll er prioritert i planperioden: 
 

Eierskapskontroll Oppfølging av tidligere 
kontroller 

Skedsmo kommunes 
eierskapsforvaltning 

Romerike krisesenter IKS 

Lillestrøm parkering AS 
med datterselskaper 

Strandveien 1 AS  

Romerike revisjon IKS Norasondegruppen AS 

Romerike 

kontrollutvalgsekretariat 
IKS 

NRBR 

 
På initiativ fra kontrollutvalgslederen i Skedsmo ble det invitert til et felles 

kontrollutvalgsledermøte i oktober hvor koordinering av selskapskontrollene i 
selskaper som har flere eiere ble drøftet. Lederne var enige om at alle de største 
kommunene tar ansvar for kontroll i de største selskapene, og at alle 

eierkommunenes kontrollutvalg mottar og behandler de rapporter som de har 
eierinteresser i. På denne måten deles resultatene. Det legges frem en felles sak om 

koordinering av selskapskontrollen tidlig 2017. 
 

3.9 Selskapskontroll 
I novembermøtet behandlet kontrollutvalget selskapskontroll Nedre Romerike Brann 

og Redningsvesen IKS. Kontrollutvalget tok rapporten til orientering, og oversendte 
den til kommunestyret som behandlet rapporten i desember (sak 16/171). 
Undersøkelsen avdekket en rekke funn, blant annet at Skedsmo kommunes 

representantskap ikke har fått opplæring og at representantskapet ikke har satt seg 
inn i og fulgt opp styreevalueringen.  

 
3.10 Henvendelser 
Kontrollutvalget har behandlet tre ulike henvendelser i løpet av året. Henvendelse 
angående omregulering av eiendom ble også opplyst av rådmannen, og 

kontrollutvalget besluttet seg for ikke å gå videre med saken. 
 
Også i 2016 har utvalget mottatt en henvendelse angående ulovlig bruk av eiendom 

i Skedsmo kommune. Kontrollutvalget ønsket ikke å følge opp saken ytterligere nå, 
men kan komme tilbake til saksfeltet på et senere tidspunkt. 

 
Kontrollutvalget har en henvendelse som er unntatt offentlighet under behandling.  

 

4. Revisjonsordningen 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, jfr. 
kontrollutvalgsforskriftens § 4. Skedsmo kommune har valgt Romerike Revisjon IKS 

til revisor. Kontrollutvalget mener at det er en forsvarlig revisjonsordning. 
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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 orientering om overordnet revisjonsstrategi og plan for 

regnskapsrevisjonen for inneværende år i desembermøtet. Revisjonen rapporterer 
for øvrig muntlig om revisjonsarbeidet i hvert møte. 
 

Oppdragsansvarlig revisor (både for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon) la 
fram uavhengighetserklæring for Skedsmo kommunes regnskap i kontrollutvalgets 

septembermøte. 
 

5 Budsjettbehandling 
Kontrollutvalget utarbeidet forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 

kommunen i septembermøtet. For 2016 har forslaget har en ramme på                 
kr 4 098 000,-. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunens budsjett 
ved kommunestyrebehandlingen.  

 

6 Kontrollutvalgets rapportering 
Rapporter fra forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller oversendes 
kommunestyret etter hvert som de foreligger.  

 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 ble behandlet i utvalget februar 2016 og i 

kommunestyret i mars 2016 (sak 16/22). Årsplan for 2017 ble behandlet i utvalget i 
desember og i kommunestyret i januar 2017. 

 

7 Øvrige aktiviteter 
Kontrollutvalget deltok på felles opplæring på Lahaugmoen 13. januar. Kontroll-
utvalget hadde 2 deltakere på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2016. Det ble også 

avholdt en samling for kontrollutvalgslederne på Lørenskog den 10 oktober hvor 
plan for selskapskontroll 2017-2020 ble drøftet. 
 

 

8 Sekretærfunksjonen 
Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Skedsmo kommune har i 2015 blitt 
ivaretatt av Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS – Rokus.  

 
Tidsbruk 

Kontrollutvalgets sekretariat har fram til 31.12.16 brukt 292 timer i kontrollutvalget 
i Skedsmo kommune. I tillegg kommer ca. 3 timer til reise til og fra møtene.  
Fordelingen på oppgaver ser slik ut: 

 
Oppgaver 2014 2015 2016 

Saksbehandling 191 184 249 

Møter i utvalget 40 39 43 

 231 223 292 

    

 

Det er brukt vesentlig flere timer i 2016. Dette skyldes dels arbeidet med 
overordnet analyse og planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Økt 
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timetall knyttet til dette arbeidet er gjennomgående for alle utvalg. I tillegg har 

kontrollutvalget gjennomført ett ekstra møte og behandlet vesentlig flere saker i 
2016 (76 mot 55 i 2015).  

 
Under saksbehandling ligger all saksforberedelse, herunder arbeidet med overordnet 

analyse, årsplan og årsrapport. Det er videre utsendelse av møteinnkallinger, 
protokoller og vedtak til videre behandling, samt oppfølging av vedtak og 
journalføring. I tillegg kommer rådgivning, dialog med leder og den praktiske 

tilretteleggingen av møtene. 
 

 

9 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. 
 
Dialogen med ordfører og rådmann oppleves som god. 

 
 

Skedsmo 6.2 2017,  
 
Trine Wollum 

leder kontrollutvalget 

 
 

 Mona Moengen 

sekretariatsleder 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg
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KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE 
 

 

 

VEDLEGG  
SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET I 2016 

 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sen

des/ 

beha

ndle

s 

Behand

let 

Ferdig 

8.2.16 
1/16 

Overordnet analyse - samtale med 

ordfører 

Kontrollutvalget ber sekretariatet jobbe videre i henhold til innspill gitt i 

møtet 
  

  
2/16 

Årlig orientering om kommunens 

behandling av tips og varsler Kontrollutvalget tar saken til orientering 
  

  
3/16 Drøfting av nytt 

forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Romerike revisjon bes gjennomføre en undersøkelse der eiendomskattelistene, 
matrikkelen og selvkostområde sammenstilles med tanke på avvik. 

Utsk

rift 

sendt 

9.2.16 

   

  

4/16 

 
Henvendelse angående 
omregulering av eiendom 

Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om omregulering av eiendom i 

Solbergområdet i neste møte. Utvalget ber også om rådmannens kommentar til 
henvendelsen. 

Utskri

ft og 

innkal

ling 

sendt 

9.2.16 

 

  
 

5/16 

 
 
Årsrapport Skedsmo 

kontrollutvalg 2015 

1. Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2015 vedtas. 

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

• Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2015 til 

orientering. 

Utskri

ft 

sendt 

9.2.16 

K-styret 

2.3.16 

sak 

16/22 



      



 

 

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE 

 

______________________________________________________________________________ 

Årsrapport 2016      12 

 
 

    

      

 
  

   

      

  
6/16 

Overordnet revisjonsstrategi og 

revisjonsplan for regnskapsrevisjon 2015 

Kontrollutvalget tar fremleggelsen om overordnet revisjonsstrategi for 

regnskapsrevisjon 2015 og revisjonsplan for Skedsmo kommune til orientering. 
  

 
7/16 

Engasjementsbrev fra Romerike revisjon Kontrollutvalget tar revisjonens engasjementsbrev til orientering.   

 8/16 Rapportering fra revisor Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering.   

 
9/16 Referater 

Fra behandlingen: Neste møte holdes i Kjerulfsgate Saken tas til orientering   

 10/16 Eventuelt Ingen vedtak   

15.3.2016 

11/16 
Orientering om omregulering i 
Solbergområdet mv. 

Kontrollutvalget tar ikke henvendelse angående omregulering av eiendom til 
behandling. For øvrig tar utvalget rådmannens informasjon til orientering. 
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12/16 
Forvaltningsrevisjon - Tilpasset 
opplæring Skedsmo 

Kontrollutvalget oversender forvaltningsrevisjonsrapporten Tilpasset opplæring 
til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret ber rådmannen forholde seg til opplæringslovens 
begrep og krav og tydeliggjøre og presisere «tilpasset opplæring» i 
systemer og rutiner for oppfølging av skolene. 

 Kommunestyret ber rådmannen arbeide videre med å legge til rette 
for at alle skoler skal lykkes med tilpasset opplæring for alle elever 
uansett læreforutsetninger.  

 Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp arbeidet med å følge 
opp rapporten våren 2017. 

 
K-styret 11.5.16 sak 16/57 
Nytt punkt 1:  
Rådmannen bes tydeliggjøre og presisere opplæringslovens krav om tilpasset 
opplæring i systemer og rutiner for oppfølgning av skolene.  
 

 
Utskrift 

sendt 

15.3.16 

K-styret 
11.5.16 sak 
16/57 

 

 

 
13/16 

Overordnet analyse 
forvaltningsrevisjon - drøfting av 
risikoområder 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber sekretariatet jobbe 
videre. 
  

 
 
 
 
 
 

  

 

14/16 
Overordnet analyse for  
selskapskontroll  

Kontrollutvalget godkjenner opplegget og fremdriftsplanen for arbeidet med 
overordnet analyse og plan for selskapskontroll. 
  

   

 15/16 Habilitet i kontrollutvalget  Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

   
 16/16 Kontrollrapport 2015 - 

skatteoppkreverfunksjonen i Skedsmo 
kommune 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

   
 

17/16 Rapportering fra revisor  
Saken tas til orientering 
 

   

 

18/16 Referater 

Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen knyttet til 
Fylkesmannens tilsyn med samhandling om utskrivningsklare pasienter 
fra spesialisthelsetjenesten til Skedsmo kommune 2015.  
 

   

 19/16 Eventuelt Ingen vedtak    
 20/16 Besøk Kjerulfsgate Saken tas til orienteering.   
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9.5.2016 

21/16 
Kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskap og årsberetning 2015 
Skedsmo kommune 

Kontrollutvalgets uttalelse til Skedsmo kommunes årsregnskap og årsberetning 
2015 vedtas og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

   

 

22/16 Revisjonsbrev nr. 9 årsregnskapet 2015 

Kontrollutvalget legger til grunn at administrasjonen forholder seg til 
kommunestyrets vedtak og kommunelovens bestemmelser om avsetninger til 
fond. 

   

 
23/16 

Undersøkelse - Eiendomsskatt og 
renovasjonsgebyr  

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og kommer tilbake til saken i 
neste møte. 
 

   

 24/16 Orientering fra revisor Kontrollutvalget tar saken til orientering.    

 25/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.    

 

26/16 
Overordnet analyse for 
forvaltningsrevisjon - kontrollutvalgets 
vesentlighetsvurdering 

Overordnet analyse 2016 – 2020 for kontrollutvalget i Skedsmo vedtas.    

 

27/16 
Eventuelt 
 

Kontrollutvalget ber om at protokollene føres med eksakt henvisning 
til møtested og møterom og funksjon på deltagere.  
Utvalget ber videre om å få innkallinger til representantskapsmøter i 
selskapet som kommunen eier.  

Kontrollutvalget ber sekretariatet formidle et muntlig svar til Eide ifm 

henvendelsen. Kontrollutvalget går ikke videre med saken. 

   

20.6.2016 
28/16 

Presentasjon av Nedre Romerike 
Brann og Redning 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.     

 
29/16 

Oppfølging av forvaltningsrevisjon 
psykisk helse og rus 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.     

 

30/16 
Oppfølging av undersøkelse om 
ulovlig bruk av bygg 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering og vil be om å informasjon 

om etableringen av samarbeid med skatteetaten til høsten 

    

 

31/16 

Eiendomsskatt Skedsmo kommune - 
drøfting av mulig bestilling av 
forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon på eiendomsskatt, 
og ber revisjonen legge frem en prosjektplan til oktobermøtet. 

    



 

 

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE 

 

______________________________________________________________________________ 

Årsrapport 2016      15 

 

32/16 Plan for forvaltningsrevisjon - utkast 

Kontrollutvalget ber sekretær bearbeide utkast til plan for 
forvaltningsrevisjon i henhold til utvalgets drøftinger. 

    

 

33/16 
Overordnet analyse og plan for 
selskapskontroll - utkast 

Kontrollutvalget ber sekretær bearbeide utkast til overordnet 
analyse og plan for selskapskontroll i henhold til utvalgets drøftinger. 

    

 34/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.     
 35/16 Orientering fra revisor Kontrollutvalget tar saken til orientering.     
 36/16 Eventuelt Septembermøtet flyttes til 5.9.     
15.9.2017 37/16 Orientering fra barnevernet i 

Skedsmo kommune 
Kontrollutvalget tar saken til orientering.    

 

38/16 

Oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet 
Eiendomsforvaltning, 
eiendomsstrategi, drift og 
vedlikehold  

Kontrollutvalget tar saken til orientering, og avslutter med dette sin oppfølging 
av revisjonsrapporten. 

   

 

39/16 
Plan for forvaltningsrevisjon for 
Skedsmo kommune 2016 - 2020 

Plan for forvaltningsrevisjon for Skedsmo kommune 2016 – 2020 vedtas 
med de endringer som fremkom i møtet. Saken oversendes 
kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020.  
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i 
planen. 

Utskrift 
sendt 
6.9.16 

Behandlet i 
K-styret 
12.10.16 
Sak 16/127 

  

 
40/16 

Overordnet analyse og Plan for 
selskapskontroll 2016 – 2020 

Kontrollutvalget kommer tilbake til saken i neste møte.     

 

41/16 

Henvendelse til kontrollutvalget - 
Unntatt etter offentlighetsloven 
Offl § 13 

Kontrollutvalget ber Romerike revisjon gå inn i henvendelsen og gi 
utvalget en oversikt over hvilke problemstillinger som faller inn 
under utvalgets ansvarsområde og mandat til neste møte. 

Utskrift 
sendt 
6.9.16 

   

 

42/16 Høringsuttalelse til ny kommunelov 

Sekretær bearbeider høringsutkastet i tråd med kontrollutvalgets 
drøfting og oversender det til rådmannen med henstilling om at det 
innarbeides i kommunens høringsuttalelse. 

Utskrift 
sendt 
6.9.16 

Behandlet i 
F-skapet 
28.9.16 
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43/16 
Budsjett for kontroll- og 
tilsynsvirksomheten 2017 

1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for 
Skedsmo kommune vedtas og oversendes kommunen som 
kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2017. 
 

 Budsjett 2017 

Godtgjørelser 

kontrollutvalget 
140 000 

Abonnementer            3 000 
Møteutgifter            5 000 
Kurs          35 000    
Sum kontrollutvalget        183 000 
Sekretærfunksjonen       351 000 
Revisjonen     3 564 000 
Totalt     4 098 000 

 
2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret 

vedrørende budsjettet for Skedsmo kommune 2017. 

 
 

Utskrift 
sendt 
6.9.16 

   

 
44/16 

Oppdragsansvarlig revisors 
egenvurdering av uavhengighet 

Oppdragsansvarlig revisorers egenvurdering av uavhengighet 
tas til orientering.  
[Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

    

 45/16 Orientering fra revisor 
 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.     

 46/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.     
 47/16 Eventuelt Ingen vedtak     
24.10.16 48/16 Orientering om 2. tertialrapport 

2016 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

    
 49/16 Orientering om sykefravær  Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

    
 

50/16 
Oppfølging av forvaltningsrevisjon 
på Ulovlig bruk av bygg 

Kontrollutvalget ber om informasjon om samarbeid med skatteetaten i 
novembermøtet. 
 

    

 

51/16 
Forvaltningsrevisjon eiendomsskatt 
i Skedsmo kommune - prosjektplan 

1. Kontrollutvalgets leder, Trine Wollum, er ikke inhabil ved 
behandlingen av prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av 
eiendomsskatt.   

2. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av eiendomsskatt i 
Skedsmo kommune i henhold til prosjektplanen. Revisjonen 
gjennomføres innenfor en ramme på 650 timer. Rapporten leveres 
10. mars 2017. 
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52/16 
Henvendelse til kontrollutvalget - 
Unntatt etter offentlighetsloven 
Offl § 13 

1. Kontrollutvalget ber revisor redegjøre for kommunens håndtering 
av de problemstillinger som er reist i henvendelsen, og de 
vurderinger som kommunen har lagt til grunn i denne forbindelse.  

2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en redegjørelse av hvordan 
kommunen sikrer at ansatte og folkevalgte er kjent med og 
etterlever kommunens etiske retningslinjer. 

 

    

 

53/16 
Selskapskontroll Nedre Romerike 
brann og redningsvesen 

Kontrollutvalget ber revisor komme tilbake med et notat hvor det 
fremgår hvilke representanter som ikke har mottatt opplæring. Notatet 
følger rapporten. Saken settes opp til ny behandling i neste møte. 
Saken settes opp til ny behandling i neste møte. 
 

    

 
54/16 

Overordnet analyse for 
selskapskontroll 2016 - 2020 

Saken settes opp til ny behandling i neste møte. 
 

    

 
55/16 

Revisjonsåret 2015/2016 rapport 
fra Romerike revisjon  

Kontrollutvalget tar rapport fra Romerike Revisjon for revisjonsåret 
2015/2016 til orientering. 
Kontrollutvalget tar rapport fra Romerike Revisjon for revisjonsåret 
2015/2016 til orientering. 
 

    

 
56/16 Orientering fra revisjonen 

Kontrollutvalget tar rapport fra Romerike Revisjon for revisjonsåret 
2015/2016 til orientering. 
 

    

 
57/16 Referater 

Kontrollutvalget berammer et ekstramøte 13.12. For øvrig tar utvalget 
tar sakene til orientering. 
 

    

 

58/16 Eventuelt 

Wirums innspill til protokoll og saksliste tas opp som egen sak i neste 
møte. 
 
Møteplan for 2017: 
6.2  
13.3 
8.5 
19.6 
4.9 
9.10 
27.11 
 
Møtene før sommeren er dagmøter innenfor tidsrammen 8 – 12, mens 
møtene etter ferien er ettermiddagsmøter med tidsramme 16 – 20. 
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28.11.16 
59/16 

Orientering om kommunens etiske 
regelverk 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.     

 

60/16 
Overordnet analyse og plan for 
selskapskontroll 2016 - 2020 

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll for Skedsmo kommune 2016 – 
2020 vedtas med de endringer som fremkom i møtet. Saken oversendes 
kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2016 – 2020. 
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planen. 

Utskrift 
sendt 
29.11.1
6 

Behandlet 
i K-styret 
14.12.16 
sak 
16/170 

  

 

61/16 
Selskapskontroll Nedre Romerike 
Brann og Redningsvesen 

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret ber om at det etableres obligatorisk opplæring for 
Skedsmo kommunes representantskapsmedlemmer. 

 Kommunestyret ber om at Skedsmo kommunes eierrepresentanter bidrar 
til at representantskapet setter seg inn i og følger opp styreevalueringen. 

Utskrift 
sendt 
29.11.1
6 

Behandlet 
i K-styret 
14.12.16 
sak 
16/171 

  

 
62/16 

Erfaringer med kontrollutvalgs-
arbeidet så langt 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.     

 

63/16 
Angående behandling av protokoll, 
saksliste og saker 

1. Følgende merknad til protokollen fra møtet 5.9.2016 tas inn: Sakene 
ble behandlet i en annen rekkefølge: 37/16, 41/16, 43/16 – 45/16, 
40/16, 39/16, 42/16, 38/16 46/16-47/16. 
2. Eventuelt beholdes som egen sak. 
3. Det opprettes ikke en fast sak med tittel Oppfølgingsliste. 
4. Sakstittelen på sak 53/16 Selskapskontroll Nedre Romerike brann og 
redningsvesen, endres ikke. 
5. Tittel på sak 54/16 beholdes, men endres i fremtidig behandling til 
Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016 – 2020. 

    

 

64/16 
Henvendelse vedrørende ulovlig 
bruk av bygg 

Kontrollutvalget ønsker ikke å følge opp saken ytterligere nå, men kan 
komme tilbake til saksfeltet på et senere tidspunkt. 

Utskrift 
sendt 
29.11.1
6 

   

 65/16 Orientering fra revisjonen Kontrollutvalget tar saken til orientering.     
 66/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.     
 

67/16 Eventuelt 
Kontrollutvalgets protokoll fra møtet skal formelt godkjennes i utvalget i 
påfølgende møte. 
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13.12.16 

68/16 Godkjenning av protokoll mv. 

1. Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 28.11.2016 godkjennes. 
2. Protokollen sendes ut, men godkjennes formelt i neste møte. 
3. Protokollen offentliggjøres før den er formelt godkjent. 
4. Saksutskrifter sendes før protokollen er formelt godkjent. 
5. Møteprotokollen underskrives av leder i påfølgende møte etter 
formell godkjenning. 

    

 

69/16 
Orientering om utviklingen i 
Samarbeidsrådet for Nedre 
Romerike 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.     

 
70/16 

Overordnet revisjonsstrategi for 
Skedsmo kommune 2016 

Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 
2016 for Skedsmo kommune til orientering. 

    

 

71/16 
Bestillingsdialog 
forvaltningsrevisjonsprosjekt innen 
internkontroll 

Kontrollutvalget vil dele prosjektet inn i delleveranser. Revisor bes om å 
komme tilbake til utvalget med en prosjektplan for et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på delleveranse 1 om overordnet 
internkontroll i Skedsmo kommune. 

Utskrift 
sendt 
15.12.1
6 

   

 
72/16 Orientering fra revisjonen 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

    

 

73/16 
Henvendelse til kontrollutvalget 
angående Brukerstyrt personlig 
assistanse 

Kontrollutvalget tar ikke saken til behandling. 
 

Utskrift 
sendt 
15.12.1
6 

   

 

74/16 
Årsplan 2017 Skedsmo 
kontrollutvalg 

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 2017til orientering. 

Utskrift 
sendt 
15.12.1
6 

   

 75/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.     
 76/16 Eventuelt Ingen vedtak     

 

 

 


