
 

 
 

 
 
 

ÅRSRAPPORT 
2019 

 
 

KONTROLLUTVALGET 
I NES KOMMUNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utarbeidet av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

 



 

2 
 

 
 
 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

 
 
1 INNLEDNING .................................................................................................................................................... 3 
2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET .................................................................................................. 3 

MØTEAKTIVITET ........................................................................................................................................................ 4 
INNKALLING, SAKSLISTER OG PROTOKOLLER ............................................................................................................. 4 

3 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER OG SAKER ................................................................................. 4 
3.1  ORIENTERINGER ............................................................................................................................................ 5 
3.2 TILSYN FRA EKSTERNE .................................................................................................................................. 5 
3.3 VIRKSOMHETSBESØK .................................................................................................................................... 5 
3.4 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAPET ............................................................................. 5 
3.5 FORVALTNINGSREVISJON .............................................................................................................................. 6 
3.6 EIERSKAPSKONTROLL ................................................................................................................................... 6 
3.7 HENVENDELSER ............................................................................................................................................ 6 

4. REVISJONSORDNINGEN ............................................................................................................................... 6 

5     BUDSJETTBEHANDLING ................................................................................................................................. 7 

6 KONTROLLUTVALGETS RAPPORTERING ............................................................................................. 7 

7 KURS OG KONFERANSER ............................................................................................................................ 7 

8 SEKRETARIATSFUNKSJONEN .................................................................................................................... 7 

9 AVSLUTTENDE KOMMENTARER .............................................................................................................. 8 
VEDLEGG.................................................................................................................................................................... 9 

 
 
 
 
 
 



 

3 
 

 
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 
eierskapskontroller oversendes kommunestyret gjennom året etter hvert 
som de foreligger. Årsrapporten gir en samlet oversikt over kontrollutvalgets 
virksomhet i 2019.  
 
2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET  
 
Kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg angir bestemte krav til hvem 
som kan velges som medlemmer av kontrollutvalget. Det heter blant annet 
at et medlem av kontrollutvalget ikke kan være medlem eller varamedlem av 
kommunalt utvalg med beslutningsmyndighet eller være ansatt i kommunen. 
 
Frem til konstitueringen 8. oktober hadde kontrollutvalget følgende 
medlemmer: 
 

Medlemmer Varamedlemmer 
Liv Gustavsen, leder 1. Stian Kløfta 
Øystein Smidt 2. Marianne Myhrvold Grimsmo 
  
Siv Anita Hagen, nestleder 1. Randi Benterud 
Tone Roalkvam 2. Halvor Grøndahl 
Oddbjørn Nilsen 3. Nasrin Moayedi 

 
For perioden 2019 til 2023 er følgende valgt medlemmer til kontrollutvalget: 
 

Medlemmer Varamedlemmer 
Tone Roalkvam, nestleder 1. Erik Grenaker 
Hans-Petter Trondrud 2. Halvor Grøndahl 
Mette Hansveen 3. Anne Berit Haga 
  
Liv Gustavsen, leder  1. Arild Ramstad 
Helge Onsrud 2. Johnny Derås 

 
 
I forbindelse med ny kontrollutvalgsperiode ble det arrangert felles opplæring 
av alle kontrollutvalgene på Romerike den 21. november. I tillegg holdt 
revisjonen opplæring for sine tjenester og oppgaver den 25. og 27. 
november.  
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Kontrollutvalget har gjennomført sitt første møte den 3. desember hvor det 
ble gitt en presentasjon av medlemmene, revisjonen og sekretariatet. Det 
ble videre gjennomgått en sak om kontrollutvalgets rolle og oppgaver, og det 
ble gitt en erfaringsoverføring fra forrige kontrollutvalg. Det ble også 
diskutert hvilke rutiner kontrollutvalget ønsker for innkalling og protokoll mv. 
og utvalget besluttet en møteplan for 2020.       
 
Møteaktivitet 
Kontrollutvalget avholder åpne møter, med unntak av behandling av 
enkeltsaker som kan/skal lukkes etter kommunelovens §§ 11-4 og 11-5. 
Møtene avholdes som regel på rådhuset. 
 
I 2019 år har kontrollutvalget hatt 6 møter og behandlet 42 saker. 
 
Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret når 
kontrollutvalgets saker behandles.  
 
Innkalling, sakslister og protokoller 
Innkalling med saksdokumenter til møter i utvalget skal med høvelig varsel 
sendes utvalgets medlemmer, ordføreren og kommunens revisor. 
 
Protokoll fra møtene sendes de samme som får sakspapirene.  
 
Kontrollutvalgssekretariatet har en hjemmeside, www.rokus.no . 
Innkallinger, saksdokumenter og protokoller legges ut på denne 
hjemmesiden under Nes kommune og kontrollutvalget. 
 
 
3 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER OG SAKER 
Kontrollutvalget tar opp et bredt spekter av saker. For å ivareta det løpende 
kontrollansvaret, tar kontrollutvalget opp saker på eget initiativ og får 
innspill til saker fra andre i tillegg til saker knyttet til revisjon og 
selskapskontroll.  
 
Kontrollutvalget kan gå fram på ulike måter for å føre kontroll. 
Forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og regnskapsrevisjon er de mest 
vanlige kontrollformene 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. 
 
 

http://www.rokus.no/
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De saker kontrollutvalget har hatt til behandling i 2019 vil bli kommentert 
nedenfor. 
 
3.1  Orienteringer  
Kontrollutvalget gjennomfører samtaler med ordfører og rådmann ved 
behov. Ordfører har ikke møtt i kontrollutvalget i perioden. Rådmannen blir 
innkalt for å rapportere eller orientere kontrollutvalget i spesielle saker.  
 
Rådmannen har deltatt på de fleste kontrollutvalgsmøtene og gitt 
orienteringer om forhold utvalget har tatt opp i møtet. 
 
3.2 Tilsyn fra eksterne 
Sekretariatet følger med på Fylkesmannens hjemmeside og kommunestyrets 
sakslister, og legger frem for kontrollutvalget rapporter som er interessante.  
 
3.3 Virksomhetsbesøk 
Det har i 2019 blitt foretatt virksomhetsbesøk til Nes svømmehall. 
 
 
3.4 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 2018 ble behandlet i kontrollutvalget i mai. 
Rådmann og økonomisjef redegjorde for regnskapet og svarte på spørsmål. 
Revisor orienterte om revisjonsarbeidet og om revisors beretning. I det 
samme møtet avga utvalget også uttalelse til regnskapet for Esval Miljøpark 
KF. 
  
Kontrollutvalgets uttalelser ble oversendt kommunen 16. mai 2019. 
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3.5 Forvaltningsrevisjon 
Det har vært flere drøftinger i utvalget om det skulle bestilles nye 
forvaltningsrevisjoner, eller følge opp de som har vært, for derved å kunne 
avslutte disse.  
 
Prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av det boligsosiale arbeidet ble 
behandlet i mars. Rapporten ble behandlet i februarmøtet i 2020.  
 
For øvrig har utvalget valgt å gjennomføre etterkontroll av tidligere 
forvaltningsrevisjoner i og med at 2019 er det siste året i denne 
valgperioden. En etterkontroll av forvaltningsrevisjonen forebyggende 
innsats for barn og unge ble behandlet i september.  
 
3.6 Eierskapskontroll 
Kontrollutvalget behandlet eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av 
Romerike revisjon IKS i møtet i mars.  
 
Det ble bestilt en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Romerike 
kontrollutvalgssekretariat IKS i septembermøtet. Rapportene ble behandlet i 
februarmøtet i 2020. 
 
3.7 Henvendelser 
Kontrollutvalget kan behandle henvendelser fra innbyggere eller andre 
aktører som mener de har en sak for kontrollutvalget. For hver henvendelse 
må det vurderes om den hører inn under kontrollutvalgets oppgaver. 
 
Kontrollutvalget kan ta opp ethvert spørsmål ved kommunens virksomhet 
som er knyttet til utvalgets kontrollansvar. Det er bare kommunestyret som 
kan pålegge kontrollutvalget å foreta undersøkelser. For alle andre 
henvendelser er det opp til utvalget selv å avgjøre om det skal foretas 
undersøkelser.   
 
4. Revisjonsordningen 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, 
jfr. kontrollutvalgsforskriftens § 4. Nes kommune har valgt Romerike revisjon 
IKS til revisor. Kontrollutvalget mener at det er en forsvarlig 
revisjonsordning. 
 
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 har behandlet følgende rapporter fra revisjonen: 
 

• Orientering om overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen 
2019 

• Revisjonsåret 2018/2019 - Rapport fra Romerike Revisjon 
 
Revisjonen rapporterer for øvrig muntlig om revisjonsarbeidet i hvert møte. 
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Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor la frem uavhengighetserklæring i møtet 
i desember. 
 
5     Budsjettbehandling 
Budsjett for kontrollvirksomheten 2020 ble behandlet i september og 
forslaget har en ramme på kr 2 255 240. 
 
6 Kontrollutvalgets rapportering 
Rapporter fra forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller oversendes 
kommunestyret etter hvert som de foreligger. Dette er beskrevet under 
punktene 3.5 og 3.6. 
 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 ble behandlet i februar. 
Kommunestyret behandlet rapporten 12. mars 2019.  

 
7 Kurs og konferanser 
Kontrollutvalget deltok på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse. I tillegg deltok 
kontrollutvalget på sekretariatets felles opplæring av alle kontrollutvalgene 
på Romerike den 21. november og på revisjonens opplæringsdager den 25. 
og 27. november.   
 
8 Sekretariatsfunksjonen 
Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Nes kommune har i 2019 blitt 
ivaretatt av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS. Kontrollutvalgets 
sekretariat har fram til 31.12.19 brukt 234 timer i kontrollutvalget i Nes 
kommune. Fordelingen på oppgaver ser slik ut: 
 
 

Oppgaver     2019 
Saksbehandling     222 
Møter i utvalget     12 
     234 
      

 
Under saksbehandling ligger all saksforberedelse, herunder arbeidet med 
risiko og vesentlighetsanalyse, årsplan og årsrapport. Oppgaver som 
utsendelse av møteinnkallinger, protokoller og vedtak til videre behandling, 
samt oppfølging av vedtak og journalføring er også med. I tillegg kommer 
rådgivning, dialog med leder og den praktiske tilretteleggingen av møtene. 
 
I forbindelse med en ny kontrollutvalgsperiode ble det gjennomført en 
evaluering av arbeidet i kontrollutvalget for perioden 2015-2019. I 
spørreundersøkelsen ble det stilt 33 spørsmål om leveranser og tjenester, og 
svarprosenten var 72%.  Så godt som alle respondentene var fornøyd med 
møteinnkallingene og saksfremleggene. Kontrollutvalgene er stort sett 
fornøyd med jobben sekretariatet gjør. Over 90% svarer at de er fornøyd, 
eller veldig fornøyd med plandokumentene til kontrollutvalget. 65% er 
fornøyd med opplæringen de fikk som nyvalgt medlem. Undersøkelsen viser 
dermed at noen savner mer/grundigere opplæring. Dette ble fulgt opp med 
grundigere opplæring for nye kontrollutvalg i november. 
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9 Avsluttende kommentarer 
Kontrollutvalgets oppgave er å ivareta kontrollfunksjonen 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 rådmann oppleves som god. 



 

 

 
VEDLEGG  
SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET I 2019 
 
12.02.2019 
1/19 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 
2/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 
3/19 Selskapskontroll i Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
4/19 Orientering ved revisjonen 
5/19 Eventuelt 
 
19.03.2019 
6/19 Orientering fra revisjonen etter avsluttet interimsrevisjon 
7/19 Prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av det boligsosiale arbeidet 
8/19 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Romerike revisjon IKS 
9/19 Orientering ved revisjonen 
10/19 Referater 
11/19 Eventuelt 
 
07.05.2019 
12/19 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2018 Nes kommune 
13/19 Revisjonsbrev nr. 5 - Årsregnskapet 2018 
14/19 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018 Esval Miljøpark KF 
15/19 Orientering ved revisjonen 
16/19 Referater 
17/19 Eventuelt 
 
04.06.2019 
18/19 Revisjonsbrev nr. 5 - Årsregnskapet 2018 
19/19 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 
20/19 Orientering ved revisjonen 
21/19 Referater 
22/19 Eventuelt 
23/19 Virksomhetsbesøk til Nes svømmehall 
 
12.09.2019 
24/19 Orientering om overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen 2019 
25/19 Etterkontroll av forvaltningsrevisjonen forebyggende innsats for barn og unge 
26/19 Revisjonsåret 2018/2019 - Rapport fra Romerike Revisjon 
27/19 Budsjett for kontrollvirksomheten 2020 
28/19 Selskapskontroll av ROKUS IKS - utkast til problemstillinger og økonomiske  
          rammer 
29/19 Orientering ved revisjonen 
30/19 Oppsummering av perioden 2015 - 2019 i kontrollutvalget 
31/19 Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget for perioden 2015 – 2019.  
          Spørreundersøkelse. 
32/19 Referater 
33/19 Eventuelt 
 
03.12.2019 
34/19 Presentasjon av nye medlemmer, revisjonen og sekretariatet 
35/19 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver 
36/19 Rutiner for kontrollutvalgets møter 
37/19 Møteplan for 2020 



 

 

38/19 Erfaringsoverføring fra forrige kontrollutvalg 
39/19 Kontrollutvalgets årsplan for 2020 
40/19 Revisors egenvurdering av uavhengighet som oppdragsansvarlig  
          regnskapsrevisor 
41/19 Referater 
42/19 Eventuelt 
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