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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 

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 15. oktober hadde kontrollutvalget følgende 

medlemmer: 

 

Medlemmer Varamedlemmer 

Tron Erik Hovind, leder 1. Elisabeth Berg Hansen 

Eva Gullichsen, nestleder 2. Kjell Bjerke 

  

Stein V. Leidal 1. Knut Fjell 

Halldis Helleberg 2. Even Mølmshaug 

Dag Bakke 3. Sverre Kragset 

 

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

Medlemmer Varamedlemmer 

Harald Espelund, Leder Dag Erlend Bakke 

Berit Susanne Adriansen, Nestleder Stig Gunleiksrud 

Eva Margrethe Gullichsen Elisabeth Berg Hansen 

Tariq Ismail Gro Irene Holt 

Stein Vegard Leidal Arne Arnesen 

 

 
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 8. november 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 7 møter og behandlet 48 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 Ullensaker 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 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 om saker som er 

til behandling. Deltakelse fra ordfører og rådmann gjør at utvalget er godt 
orientert om den løpende virksomhet i kommunen. 

 
I januar ble utvalget orientert om kommunens arbeid med personvernlov og 

implementeringen av personvernforordningen. 
 

Ved behandlingen av utvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018 i mai fikk 
utvalget også en orientering om merforbruket innen helse og sosial. 

 

I desember fikk utvalget en orientering om styring av investeringsprosjekter. 
 

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 ikke blitt fortatt virksomhetsbesøk i 2019. 
 

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. 
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Kommuneregnskapet for 2018 ble behandlet i kontrollutvalget i mai. 
Økonomisjef og kommunaldirektør redegjorde for regnskapet og svarte på 

spørsmål. Revisor orienterte om revisjonsarbeidet og om revisors beretning. I 
det samme møtet avga utvalget uttalelse til årsregnskapet for Ullensaker 

svømmehall KF. 
  

Kontrollutvalgets uttalelser ble oversendt kommunen 13. mai 2019. 
 

3.5 Forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten mobbing i skolen i 
mai.  

 

I september ble forvaltningsrevisjonsrapporten byggesaksbehandling 
behandlet. 

 
Det ble foretatt en oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten integrering 

av flyktninger i møtet i juni. 
 

I september vedtok utvalget prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av 
økonomisk tilsyn med private barnehager. Dette er en sak utvalget har fått 

oversendt fra kommunestyret. Saken behandles i kontrollutvalget i 
marsmøtet.  

 
I desember foretok utvalget en oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 

eiendomsforvaltning. 
 

3.6 Eierskapskontroll 
Kontrollutvalget behandlet eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av 

Romerike revisjon IKS i møtet i mars.  
 

I september bestilte utvalget en eierskapskontroll av Romerike 
kontrollutvalgssekretariat IKS. 

 

3.7 Henvendelser 
I september behandlet utvalget en henvendelse som tok opp vekstgrense i 

kommuneplanen, prinsippsaker i formannskapet når det gjelder byggesaker 

og innkalling av vararepresentanter. Når det gjelder vekstgrense i 
kommuneplanen ble kommuneplanen sendt på høring. Forholdet om 

prinsippsaker i formannskapet når det gjelder byggesaker besluttet 
kontrollutvalget å ta opp til behandling i januarmøtet 2020 og det er bestilt 

en undersøkelse fra revisjonen. Når det gjelder innkalling av 
vararepresentanter er det henvist til programkomiteen.    

 
Utvalget har også mottatt kopi av flere henvendelser som er sendt 

kommunen om hogst på Skogmo. 
 

4. Revisjonsordningen 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, 

jfr. kontrollutvalgsforskriftens § 4. Ullensaker kommune har valgt Romerike 
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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. 
 

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 2 937 500. Sekretariatets ramme for 2020 er 
på kr 291 959, og revisjonens ramme for 2020 er på kr 2 460 000. Resten er 

kontrollutvalgets egen virksomhet.  

 
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 januar. Kommunestyret 

behandlet rapporten 19. 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 Ullensaker kommune har i 2019 

blitt ivaretatt av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS. Kontrollutvalgets 
sekretariat har fram til 31.12.19 brukt 242 timer i kontrollutvalget i 

Ullensaker kommune. Fordelingen på oppgaver ser slik ut: 
 

Oppgaver     2019 

Saksbehandling     219 
Møter i utvalget     23 

     242 
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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. 

 
Når det gjelder revisjonen så var timeforbruket samlet sett for Ullensaker 

2000 timer i 2018/2019. 
 

 

Oppgave Medgått 

2015/16 
Medgått 

2016/17 
Medgått 

2017/18 
Ramme 

2018/19 
Medgått 

2018/19 
Ramme 

2019/20 

Regnskapsrevisjon 1 305 1 446 1 212 1 100 983  

Forvaltningsrevisjon og 

andre undersøkelser 
/notater 

731 874 880 900 790  

Kontrollutvalg, 
kommunestyre, adm. og 
ROKUS 

190 167 145 200 227  

Totalt Ullensaker 2 226 2 487 2 237 2 200 2 000  

   
 

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.  
 

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 ordfører og rådmann oppleves som god. 



 

 

 

VEDLEGG  
SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET I 2019 

 

23.01.2019 

1/19 Orientering fra administrasjonen 
2/19 Prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av folkehelsearbeidet 

3/19 Orientering ved revisjonen 
4/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 
5/19 Selskapskontroll i Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 

6/19 Referater 
7/19 Eventuelt 

 
07.03.2019 
8/19 Orientering fra revisjonen etter avsluttet interimsrevisjon 

9/19 Prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av byggesaksbehandling 
10/19 Eierskapskontroll i Romerike revisjon IKS 

11/19 Orientering ved revisjonen 
12/19 Referater 
13/19 Eventuelt 

 
02.05.2019 

14/19 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2018 Ullensaker  
          kommune 
15/19 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018 Ullensaker svømmehall KF 

16/19 Forvaltningsrevisjonsrapport Mobbing i skolen 
17/19 Referater 

18/19 Eventuelt 
 
06.06.2019 

19/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Integrering av flyktninger 
20/19 Gjennomgang av regnskap hos private barnehager - oversendelse fra  

          kommunestyret 
21/19 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 
22/19 Orientering ved revisjonen 

23/19 Referater 
24/19 Eventuelt 

 
05.09.2019 
25/19 Orientering om overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen 2019 

26/19 Forvaltningsrevisjonsrapport byggesaksbehandling 
27/19 Prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av økonomisk tilsyn med private  

          barnehager 
28/19 Revisjonsåret 2018/2019 - Rapport fra Romerike Revisjon 

29/19 Henvendelse til kontrollutvalget 
30/19 Selskapskontroll av ROKUS IKS - utkast til problemstillinger og økonomiske  
          rammer 

31/19 Budsjett for kontrollvirksomheten 2020 
32/19 Oppsummering av perioden 2015 - 2019 i kontrollutvalget 

33/19 Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget for perioden 2015 – 2019.  
          Spørreundersøkelse. 
34/19 Eventuelt 

 
 



 

 

08.11.2019 

35/19 Presentasjon av nye medlemmer, revisjonen og sekretariatet 
36/19 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver 
37/19 Erfaringsoverføring fra forrige kontrollutvalg 

38/19 Rutiner for kontrollutvalgets møter 
39/19 Møteplan for 2020 

40/19 Gjensidig orientering om aktuelle saker fra hovedutvalg og kommunestyret 
41/19 Referater 
42/19 Eventuelt 

 
05.12.2019 

43/19 Orientering ved rådmannen 
44/19 Revisors egenvurdering av uavhengighet som oppdragsansvarlig  
          regnskapsrevisor 

45/19 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 
46/19 Kontrollutvalgets årsplan for 2020 

47/19 Referater 
48/19 Eventuelt 

 

 

 

 

 

 


