
 

 

Kontrollutvalget i Nes kommune 

 

 
Kontrollutvalgets 
medlemmer  

Lars Erik Aas Nygård-leder  
Oddbjørn Nilsen – nestleder 
Nasrin Moayedi 
Tone Roalkvam 
Unni Mollerud  

 

Ordfører Ordfører Oddmar Blekkerud 

Revisor Romerike Revisjon IKS 

 

Kopi av innkallingen 
sendes: 

Rådmann Johnny Pedersen 

 

Kopi av innkallingen 
sendes: 

Varamedlemmene (til orientering). 
Varamedlemmene møter ikke uten nærmere innkalling. 

 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 
 

Tid Tirsdag 2. juni 2015, kl. 08.15 

Sted Formannskapssalen, Nes rådhus 

Sekretær Rådgiver Kjell Nordengen  
(Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 / 90 11 88 74, ev. 
kjnord@lorenskog.kommune.no ) 

Invitert til sak Ordfører til sak 23. Rådmannen til sak 24 

 
SAKSLISTE 
 
Sak nr. Sak Ca tid for 

behandling 

23/2015 Orientering ved ordfører  

24/2015 Orientering ved administrasjonen  

25/2015 Orientering ved revisjonen  

26/2015 Saker til oppfølging  

27/2015 Eventuelt  
 
 
 
Lars Erik Aas Nygård (sign.) 
kontrollutvalgets leder 

 
 
 
 
 
Lørenskog, den 22. mai 2015 
 
 

 Kjell Nordengen 
sekretær for kontrollutvalget  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kontrollutvalget i Nes kommune 

 

 

Sak nr. Sak Møtedato 

23/2015 Orientering ved ordfører 02.06.15 

 

 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
 

Saksopplysninger 
Ordfører vil gi en orientering om saksbehandlingen rundt rådmannens lønnsforhøyelse. 

 

Forslag til vedtak 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kontrollutvalget i Nes kommune 

 

 

 

Sak nr. Sak Møtedato 

24/2015 Orientering ved administrasjonen 02.06.15 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
 

Saksopplysninger 
Rådmannen er bedt om at det gis en orientering om følgende saker: 

- Kommunens oppfølging/svar til Fylkesmannen på tilsynsrapport. I tilknytning til dette 

ønskes det også en orientering om det nåværende behov for ventelister innen 

institusjonstjenesten. 

- Rådmannens internkontroll. Dette er en oppfølging av en tidligere orientering der det 

fremkom at det pågikk et arbeid med utgangspunkt i risikobetraktninger. Det er bedt 

om en status for dette arbeidet og at det gis en oversikt over 

retningslinjer/rutiner/verktøy/skjemaer som er på plass. 

 

Forslag til vedtak 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
 

Kontrollutvalgets vedtak 
 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kontrollutvalget i Nes kommune 

 

 

Sak nr. Sak Møtedato 

25/2015 Orientering ved revisjonen 02.06.15 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
 

Saksopplysninger 
Denne saken er satt opp i tilfelle revisjonen har noe å orientere om. 

 

Forslag til vedtak 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kontrollutvalget i Nes kommune 

 

 

Sak nr. Sak Møtedato 

26/2015 Saker til oppfølging 02.06.15 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
1. Saker til oppfølging 

2. Saker til behandling 

 

Saksopplysninger 
 
Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 
 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
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Nes 2015 1 

SAKER TIL OPPFØLGING/BEHANDLING I KONTROLLUTVALGET I 2015 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

4/3-14 11/2014 Fordelingen av kostnader 

og hjemler for fastsetting 

av kommunal avgift for 

tømming av septik. 

Graving skal ikke inngå i 

spetiktankavgiften. Kontrollutvalget tar 

til etterretning at 

vannområdekontigenten er tatt ut av 

selskostområde.  Revisjonen og 

kommunen avklarer hvem som skal 

bære kostnaden (fylkeskommunen, 

kommunen eller septiktankeierne) til 

forundersøkelser på 

fornminneregistrering. 

Særutskrift 

sendt 5.3.14 

21.10. RRi 

kontakter 

KMD 

ettersom 

Fylkesmannen 

ikke svarer 

3/9-14 36/2014 Eierskapskontroll – 

Digitale Gardermoen IKS 

(DGI). 

Kontrollutvalget tar rapporten til 

etterretning og oversender den til 

kommunestyret med følgende 

innstilling: 

 Kommunestyret ber rådmann

fremme en sak om de endringer

i selskapsavtalen som

representantskapet har vedtatt.

Særutskrift 

sendt 4.9.14 

DGI vil bli 

vertskommunesamarbeid. 

Det er derfor lite aktuelt 

å behandle endringer i 

selskapsavtalen for 

IKS’et. 



16/12-

14 

51/2014 Møteplass for 

kontrollutvalgene på 

Romerike. 

Sekretariatet tar med forslagene som 

fremkom i den videre planleggingen, 

og kaller inn til det første møtet i løpet 

av våren 2015. 

Invitasjon sendt fra 

sekretariatet 9/3-2015 



16/12-

14 

52/2014 Årsplan for 

kontrollutvalget 2015. 

1. Kontrollutvalget vedtar den

foreslåtte årsplanen for 2015.

2. Årsplanen sendes kommunestyret

med følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar

kontrollutvalgets årsplan for

Kommunestyret 10/2-

2015, sak PS 15/3 



Vedlegg 1 til sak 26/2015
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Nes 2015              2 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

2015 til orientering. 

        

3/2-15 1/2015 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Saken tas til orientering. 

 

     

3/2-15 2/2015 Rådmann orienterer Saken tas til orientering.      

3/2-15 3/2015 Kontrollutvalgets 

årsrapport for 2014 

Forslag til årsrapport, med de endringer 

som fremkom i møtet, vedtas som 

kontrollutvalgets årsrapport for 2014 

og oversendes kommunestyret med 

følgende innstilling: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets 

årsrapport for 2014 til orientering. 

Særutskrift 

sendt 3/2-

2015 

   

3/2-15 4/2015 Revisjonen orienterer Revisjonens orientering tas til 

etterretning. 

     

3/2-15 5/2015 Saker til oppfølging Saken tas til orientering      

3/2-15 6/2015 Eventuelt (Ingen saker)      

24/3-15 7/2015 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Saken tas til orientering. 

 

     

24/3-15 8/2015 Oppfølging av 

selskapskontroller 

Ordførers orientering tas til 

etterretning. 

     

24/3-15 9/2015 Sak for drøfting i utvalget Kontrollutvalget vil gjøre en 

anbefaling til kommunestyret om at 

problemstillingene tas opp til 

evaluering og utformingen av 

henstillingen vil skje i neste 

kontrollutvalgsmøte. 

     

24/3-15 10/2015 Orientering ved 

revisjonen 

Saken tas til orientering. 

 

     

24/3-15 11/2015 Saker til oppfølging Oppfølging av eierskapskontroll i 

Romerike krisesenter settes opp som 
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Nes 2015              3 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

sak i juni. For øvrig tas saken til 

orientering. 

24/3-15 12/2015 Eventuelt Saken tas til orientering.      

4/5-15 13/2015 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Saken tas til orientering. 

 

     

4/5-15 14/2015 Kontrollutvalgets uttalelse 

til kommunens 

årsregnskap 2014 

Forslag til uttalelse, vedtas som 

kontrollutvalgets uttalelse til Nes 

kommunes årsregnskap 2014, og 

oversendes kommunestyret med kopi 

til formannskapet.  

Særutskrift 

sendt 5/5-

2015 

Kommunestyret 26/5-

2015, sak PS15/42 

   

4/5-15 15/2015 Revisjonsbrev 1 – 

Årsregnskapet 2014 

Kontrollutvalget vil følge opp 

revisjonsbrev 1 ved å be rådmann om 

en orientering om arbeidet som vil bli 

gjort i forhold til påpekninger i brevet i 

møte 8. september. 

    

4/5-15 16/2015 Evaluering av 

kommunikasjon mellom 

administrasjon og 

politiske organer 

Kontrollutvalget anbefaler at 

kommunestyret tar opp utvalgsstruktur 

og prosessene mellom administrasjon 

og politikerne til drøfting, og ber 

rådmannen få på plass et 

beslutningsgrunnlag slik at det 

nyvalgte kommunestyre kan benytte 

dette når utvalg skal velges for ny 

periode til høsten. 

Særutskrift 

sendt 5/5-

2015 

   

4/5-15 17/2015 Orientering ved 

revisjonen 

Saken tas til orientering.      

4/5-15 18/2015 Eventuelt Ekstramøte 18. mail kl. 08:15.      

18/5-15 19/2015 Kontrollutvalgets uttalelse 

til årsregnskapet 2014 for 

Esval Miljøpark Nes KF 

Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til 

årsregnskapet for Esval Miljøpark Nes 

KF, med de endringer som fremkom i 

Særutskrift 

sendt 18/5-

2015 
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Nes 2015              4 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

møtet, vedtas og oversendes 

kommunestyret, med kopi til foretakets 

styre. 

18/5-15 20/2015 Revisjonsbrev 1 – 

Årsregnskapet 2014 Esval 

Miljøpark KF 

Kontrollutvalget vil følge opp 

revisjonsbrev 1 ved at man vil be 

daglig leder i Esval Miljøpark Nes KF 

om en orientering om hvilke tiltak som 

er eller vil bli iverksatt for å få brakt de 

forhold som påpekes i orden til neste 

regnskapsavslutning. Denne 

orientering vil det bli bedt om at avgis i 

kontrollutvalgets møte den 8. 

september 2015. 

    

18/5-15 21/2015 Saksbehandling i 

folkevalgte organer 

Kontrollutvalget oversender saken til 

kommunestyret med følgende 

innstilling: 

 

Kommunestyret ber om at det foretas 

en gjennomgang av 

delegeringsreglementet for å 

tydliggjøre ansvarsforholdet mellom 

formannskapets og 

forhandlingsutvalgets myndighet ved 

fastsettelse av rådmannens lønn. 

 

Ferdig forhandlingsresultat skal 

protokollføres og gjøres tilgjengelig for 

offentligheten. 

 

Saken fremmes for kommunestyret til 

Særutskrift 

sendt 18/5-

2015 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

behandling. 

18/5-15 21/2015 Eventuelt Saken behandles for lukkede dører i 

henhold til kommunelovens § 31 

nummer 2 jfr. offentleglovas §13, jfr. 

forvaltningslovens § 13. 

 

Utvalget vil be rådmann om en 

redegjørelse om oppfølgingen av 

tilsynsrapporten overfor 

Fylkesmannen. Ut i fra denne saken og 

andre oppslag i media registreres det at 

det er behov for sykehjemsplasser. Det 

vil bli bedt om en orientering om 

nåværende behov for ventelister innen 

institusjonstjenesten. 

    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



Kontrollutvalget i Nes kommune 

Mai 2015 

Oversikt over saker til behandling 2015 
Møte Saker 

Følgende 

rapportering 

legges frem 

fortløpende 

 Samme økonomiske rapportering som formannskapet får.

 Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks Fylkesmannen) og kommunens
svar/oppfølging.

 Innkallinger til representantskapsmøter og generalforsamlinger i selskaper
hvor Nes kommune har eierinteresser.

 Rådmannens oversikt over oppfølging av kommunestyresaker.

 Oversikt over skatteinngangen.

I hvert møte eller 

når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert under
hvert enkelt møte).

 Sekretariatsleders oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og
oppfølgingen av disse.

 Oppfølging av revisjonens merknader.

3. februar  Orientering om omfanget og oppfølging av varslings- og mislighetssaker

 Kontrollutvalgets årsrapport 2014

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen (bl.a. om status for septiksaken)

24. Mars  Oppfølging av selskapskontrollen i krisesenteret

 Oppfølging av selskapskontrollen i ØRU/ØRIK

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen

4. Mai  Årsregnskap for Nes kommune 2014

 Årsregnskap for Esval Miljøpark 2014

 Referater og orienteringer

 Rapportering fra revisjonen

2. juni  Rådmannens internkontroll (andre områder enn helse)

 Orientering ved ordfører

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen

8. september  Oppfølging av forvaltningsrevisjonen sykefravær

 Forvaltningsrevisjon institusjonstjenesten

 Oppfølging av nummerert brev Esvald Miljøpark KF

 Oppdatering av økonomireglement, økonomiske prinsipper

 Budsjett for kontroll og tilsyn.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen

Vedlegg 2 til sak 26/2015



 

 

Kontrollutvalget i Nes kommune                  
 

 

Møte Saker 

28. oktober   Referater, orienteringer og diskusjoner.   

 Rapportering fra revisjonen.  

26. november  Referater, orienteringer og diskusjoner. 

 Rapportering fra revisjonen 

 Årsplan 2016 

2016  

 

Prioritering av forvaltningsrevisjoner 

1. Institusjonstjenesten 
2. Spesialpedagogisk hjelp/spesialpedagogisk undervisning i barnehage/skole 
3. Styrings- og kontrollsystem 
4. Enkeltvedtak 
 

 

 



 

 

Kontrollutvalget i Nes kommune 

 

 

Sak nr. Sak Møtedato 

27/2015 Eventuelt 02.06.15 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
 

 

Saksopplysninger 
 
Forslag til vedtak 
 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 

 


