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Sak nr. Sak Møtedato 

1/2015 Referater 09.02.14 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
1. Skatteinngang november 2014 

2. Skatteinngang desember 2014 

3. Utbyggingsavtale K7-området i Hektneråsen 

4. Utbyggingsavtale Hektneråsen del av felt F4 

 

Saksopplysninger 
 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denne måneden Akkumulert 

Rælingen Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 73 667 525 79 080 000 75 361 118 416 203 801 424 750 000 411 164 285 

Avvik i kroner -5 412 475 -1 693 593 -8 546 199 5 039 516 

Avvik i prosent -6,8 % -2,2 % -2,0 % 1,2 % 

Fet Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 45 044 215 54 250 000 50 490 708 271 790 858 291 336 000 279 199 962 

Avvik i kroner -9 205 785 -5 446 493 -19 545 142 -7 409 104 

Avvik i prosent -17,0 % -10,8 % -6,7 % -2,7 % 

Nittedal Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 110 510 921 110 700 000 104 168 294 599 713 334 594 401 000 574 365 716 

Avvik i kroner -189 079 6 342 627 5 312 334 25 347 618 

Avvik i prosent -0,2 % 6,1 % 0,9 % 4,4 % 

Skedsmo Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 245 526 856 246 350 000 224 029 151 1 327 494 665 1 323 100 000 1 292 822 877 

Avvik i kroner -823 144 21 497 705 4 394 665 34 671 788 

Avvik i prosent -0,3 % 9,6 % 0,3 % 2,7 % 

Sørum Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 77 355 840 77 100 000 75 263 657 419 420 180 418 583 000 402 958 899 

Avvik i kroner 255 840 2 092 183 837 180 16 461 281 

Avvik i prosent 0,3 % 2,8 % 0,2 % 4,1 % 

Gebyrinntekter
Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

Gebyr skatt 211 603 2 298 995 2 108 156 190 838 

Gebyr inkasso 55 761 363 325 320 833 42 491 

Kommunal Inkasso (Innfordring av kommunale krav for Skedsmo)

Antall nye saker Beløp nye saker Antall løpende 
saker 

Beløp løpende 
saker 

Løsningsgrad, 
innbetalt (tom 
foreg. mnd) 

Denne måned 112 540 317 

Hittil i år 1 906 20 112 929 646 4 011 796 78% 

Arbeidsgiverkontroll
Mål antall 
kontroller 

Gjennomførte 
kontroller 

Endring 
inntektsgrunnlag 

Endring 
avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner + A-H 208 213 39 859 945 11 426 326 

Skedsmo kemnerkontor 
Fet – Rælingen – Nittedal – Skedsmo – Sørum 

Skatteinngang november 2014 

Vedlegg 1 til sak 1/2015



 

 

 
 

  Kommune FS 2013 FT 2013 RS 2012 AG 2013 Rest 2012 

Mål   98,6 99,9 93 99,7 98,5 

0227 Fet 98,3 100,0 94,0 99,9 97,8 

0228 Rælingen 98,3 99,8 92,9 99,6 99,5 

0231 Skedsmo 99,3 99,9 92,0 99,8 98,9 

0226 Sørum 98,9 99,7 93,1 99,4 98,5 

0233 Nittedal 99,2 100,0 95,2 99,8 99,4 

∑ Kemnerkontoret   99,0 % 99,9 % 93,0 % 99,8 % 99,0 % 

0229 Enebakk 96,9 99,9 88,7 99,9 99,9 

0230 Lørenskog 98,3 99,9 90,5 99,9 99,8 

0235 Ullensaker 98,8 99,9 89,2 99,9 99,2 

        

Utskrevet Fet 74 310 750 239 251 200 37 522 134 120 448 952 7 681 445 

Innbetalt   73 023 070 239 186 362 35 262 584 120 379 198 7 511 672 

Mål i kroner   73 270 400 239 011 949 34 895 585 120 087 605 7 566 223 

Kr igjen til målet   247 330 -174 413 -366 999 -291 593 54 551 

Ubetalte krav   1 287 680 64 838 2 399 357 69 754 169 773 

I Konkursbo   145 304 20 492 437 241 0 0 

Aktiv restanse   1 142 376 44 362 1 776 295 57 079 400 

       

Utskrevet Rælingen 74 206 990 265 696 185 54 646 236 133 244 212 9 622 248 

Innbetalt   72 942 589 265 281 096 50 748 899 132 720 027 9 572 964 

Mål i kroner   73 168 092 265 430 489 50 820 999 132 844 479 9 477 914 

Kr igjen til målet   225 503 149 393 72 100 124 452 -95 050 

Ubetalte krav   1 264 401 415 089 3 897 337 524 185 49 284 

I Konkursbo   374 302 353 601 955 249 215 470 194 

Aktiv restanse   890 099 61 410 2 941 657 4 935 20 295 

       

Utskrevet Skedsmo 226 229 426 3 251 138 665 171 815 658 1 542 603 299 115 808 057 

Innbetalt   224 691 187 3 249 049 194 158 091 967 1 539 341 213 114 559 665 

Mål i kroner   223 062 214 3 247 887 526 159 788 562 1 537 975 489 114 070 936 

Kr igjen til målet   -1 628 973 -1 161 668 1 696 595 -1 365 724 -488 729 

Ubetalte krav   1 538 239 2 089 471 13 723 691 3 262 086 1 248 392 

I Konkursbo   171 340 1 261 304 993 496 2 033 383 466 408 

Aktiv restanse   1 366 875 705 186 12 556 774 566 540 288 144 

       

Utskrevet Sørum 94 152 375 515 567 435 56 929 294 260 014 844 27 449 858 

Innbetalt   93 116 888 514 019 116 52 977 390 258 520 711 27 046 774 

Mål i kroner   92 834 242 515 051 868 52 944 243 259 234 799 27 038 110 

Kr igjen til målet   -282 646 1 032 752 -33 147 714 088 -8 664 

Ubetalte krav   1 035 487 1 548 319 3 951 904 1 494 133 403 084 

I Konkursbo   6 300 991 365 646 079 978 932 200 

Aktiv restanse   1 029 159 507 520 3 290 615 328 080 21 346 

       

Utskrevet Nittedal 120 986 858 958 858 840 68 965 508 469 852 947 39 171 634 

Innbetalt   120 030 608 958 438 387 65 634 841 469 083 274 38 945 177 

Mål i kroner   119 293 042 957 899 981 64 137 922 468 443 388 38 584 059 

Kr igjen til målet   -737 566 -538 406 -1 496 919 -639 886 -361 118 

Ubetalte krav   956 250 420 453 3 330 667 769 673 226 457 

I Konkursbo   94 060 201 885 434 872 544 309 1 256 

Aktiv restanse   862 178 216 269 2 840 101 93 920 189 909 

FS= forskuddsskatt, FT= Forskuddstrekk, RS= restskatt person, AG= arbeidsgiveravgift, Rest= restskatt bedrift. 



Denne måneden Akkumulert 

Rælingen Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 2 468 955 4 050 000 2 706 607 418 672 756 428 800 000 413 870 892 

Avvik i kroner -1 581 045 -237 652 -10 127 244 4 801 864 

Avvik i prosent -39,0 % -8,8 % -2,4 % 1,2 % 

Fet Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 1 621 782 2 790 000 1 643 910 273 412 640 271 546 000 280 843 872 

Avvik i kroner -1 168 218 -22 128 1 866 640 -7 431 232 

Avvik i prosent -41,9 % -1,3 % 0,7 % -2,6 % 

Nittedal Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 2 595 140 5 700 000 2 673 543 602 308 474 600 101 000 577 039 259 

Avvik i kroner -3 104 860 -78 403 2 207 474 25 269 215 

Avvik i prosent -54,5 % -2,9 % 0,4 % 4,4 % 

Skedsmo Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 7 013 997 12 600 000 8 676 154 1 334 508 662 1 335 700 000 1 301 499 031 

Avvik i kroner -5 586 003 -1 662 157 -1 191 338 33 009 631 

Avvik i prosent -44,3 % -19,2 % -0,1 % 2,5 % 

Sørum Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 2 177 170 4 000 000 2 420 975 421 597 350 422 583 000 405 379 874 

Avvik i kroner -1 822 830 -243 805 -985 650 16 217 476 

Avvik i prosent -45,6 % -10,1 % -0,2 % 4,0 % 

Gebyrinntekter
Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

Gebyr skatt 466 163 2 766 749 2 108 156 466 749 

Gebyr inkasso 73 449 436 774 320 833 86 774 

Kommunal Inkasso (Innfordring av kommunale krav for Skedsmo)

Antall nye saker Beløp nye saker Antall løpende 
saker 

Beløp løpende 
saker 

Løsningsgrad, 
innbetalt (tom 
foreg. mnd) 

Denne måned 254 650 944 

Hittil i år 2 160 20 673 873 700 3 749 679 81% 

Arbeidsgiverkontroll
Mål antall 
kontroller 

Gjennomførte 
kontroller 

Endring 
inntektsgrunnlag 

Endring 
avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner + A-H 208 219 46 473 430 14 757 522 

Skedsmo kemnerkontor 
Fet – Rælingen – Nittedal – Skedsmo – Sørum 

Skatteinngang desember 2014 

Vedlegg 2 til sak 1/2015



 

 

 
 

  Kommune FS 2013 FT 2013 RS 2012 AG 2013 Rest 2012 

Mål   98,6 99,9 93 99,7 98,5 

0227 Fet 98,3 100,0 94,4 99,9 97,8 

0228 Rælingen 98,3 99,8 93,1 99,6 99,5 

0231 Skedsmo 99,3 99,9 92,0 99,8 98,9 

0226 Sørum 98,9 99,7 93,1 99,4 98,5 

0233 Nittedal 99,3 100,0 95,2 99,8 99,4 

∑ Kemnerkontoret   99,0 % 99,9 % 93,1 % 99,8 % 98,9 % 

0229 Enebakk 97,0 99,9 88,7 99,7 99,9 

0230 Lørenskog 98,3 99,9 90,6 99,9 99,8 

0235 Ullensaker 98,8 99,9 89,2 99,9 99,2 

        

Utskrevet Fet 74 310 750 239 251 200 37 586 805 120 448 952 7 681 445 

Innbetalt   73 030 644 239 186 362 35 465 838 120 379 198 7 511 672 

Mål i kroner   73 270 400 239 011 949 34 955 729 120 087 605 7 566 223 

Kr igjen til målet   239 756 -174 413 -510 109 -291 593 54 551 

Ubetalte krav   1 280 106 64 838 2 399 357 69 754 169 773 

I Konkursbo   145 304 20 492 630 904 4 039 0 

Aktiv restanse   1 134 802 44 326 1 447 049 53 040 400 

       

Utskrevet Rælingen 74 206 990 265 696 185 54 765 572 133 248 770 9 622 248 

Innbetalt   72 955 383 265 281 096 50 995 798 132 720 027 9 572 964 

Mål i kroner   73 168 092 265 430 489 50 931 982 132 849 024 9 477 914 

Kr igjen til målet   212 709 149 393 -63 816 128 997 -95 050 

Ubetalte krav   1 251 607 415 089 3 769 774 528 743 49 284 

I Konkursbo   374 302 353 601 955 249 215 470 194 

Aktiv restanse   877 305 61 410 2 814 094 9 493 20 295 

       

Utskrevet Skedsmo 226 229 426 3 251 138 665 172 309 393 1 542 603 299 115 804 384 

Innbetalt   224 692 695 3 249 230 704 158 433 564 1 539 466 891 114 555 992 

Mål i kroner   223 062 214 3 247 887 526 160 247 735 1 537 975 489 114 067 318 

Kr igjen til målet   -1 630 481 -1 343 178 1 814 171 -1 491 402 -488 674 

Ubetalte krav   1 536 731 1 907 961 13 875 829 3 136 408 1 248 392 

I Konkursbo   171 340 1 237 628 993 496 1 905 138 451 909 

Aktiv restanse   1 365 367 524 228 12 700 421 439 120 266 798 

       

Utskrevet Sørum 94 152 375 515 567 435 56 979 606 260 014 844 27 449 858 

Innbetalt   93 116 888 514 019 116 53 034 427 258 522 081 27 046 774 

Mål i kroner   92 834 242 515 051 868 52 991 034 259 234 799 27 038 110 

Kr igjen til målet   -282 646 1 032 752 -43 393 712 718 -8 664 

Ubetalte krav   1 035 487 1 548 319 3 945 179 1 492 763 403 084 

I Konkursbo   6 300 991 365 646 079 978 932 200 

Aktiv restanse   1 029 159 507 520 3 283 890 326 710 200 

       

Utskrevet Nittedal 120 986 858 958 858 840 69 125 987 469 852 947 39 201 507 

Innbetalt   120 079 380 958 438 761 65 818 195 469 086 795 38 945 177 

Mål i kroner   119 293 042 957 899 981 64 287 168 468 443 388 38 613 484 

Kr igjen til målet   -786 338 -538 780 -1 531 027 -643 407 -331 693 

Ubetalte krav   907 478 420 079 3 307 792 766 152 256 330 

I Konkursbo   54 928 201 885 292 887 544 309 1 256 

Aktiv restanse   852 538 215 895 2 959 211 90 399 219 782 

FS= forskuddsskatt, FT= Forskuddstrekk, RS= restskatt person, AG= arbeidsgiveravgift, Rest= restskatt bedrift. 



Vedlegg 3 til sak 1/2015

















Vedlegg 4 til sak 1/2015
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Sak nr. Sak Møtedato 

2/2015 Varslingssaker 2014 09.02.14 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
 

Saksopplysninger 
I henhold til vedtak i kontrollutvalget i 2010 skal utvalget ha en årlig tilbakemelding om 

varslingssaker. Saksfremstillingen bygger på opplysninger mottatt fra kommunen. Det har i 2014 

vært 2 varslingssaker. 

 

I februar fikk man et anonymt varsel om ansettelses- og arbeidsforhold ved en privat virksomhet. 

Dette ble oversendt Fet og Rælingen lensmannskontor, Mattilsynet, Arbeidstilsynet og Skatt Øst 

Lillestrøm som rette instanser for oppfølging. 

 

I desember fikk man en henvendelse vedrørende saksbehandlings- og oppfølgingsprosess ved NAV. 

Denne ble gjennomgått og oversendt NAV for oppfølging. Varsler ble orientert ved eget brev. Man 

ble senere gjort oppmerksom på at denne henvendelse også var fremsatt som en serviceklage som 

NAV hadde behandlet på ordinær måte tidligere i 2014. Saken ble derfor ansett som besvart og 

avsluttet. 

 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  
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Sak nr. Sak Møtedato 

3/2015 Oppdrag fra kommunestyret 09.02.14 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
Undersøkelse, Forbedring av internkontroll offentlige anskaffelser i store investeringsprosjekter 

 

Saksopplysninger 
Kommunestyret behandlet prosessen rundt avbestilling av kontrakt demenssenter på Løvenstad den 

18. juni 2014. I punkt 5 ble det vedtatt følgende: «Kommunestyret ber kontrollutvalget gjennomgå 

saken for at kommunen skal lære av saken med tanke på framtidige prosjekt.» 

 

Kontrollutvalget behandlet oppdraget fra kommunestyret den 26. november 2014. Revisjonen ble da 

bedt om å forestå den gjennomgang kommunestyret har bedt om. Utvalget foretok også en nærmere 

presisering av gjennomgangen. Da formålet var læring i forhold til fremtidige prosjekter ble 

revisjonen bedt om å se på endringer som har skjedd etter saken, med særlig vekt på 

kompetanseheving og rutiner for kvalitetssikring. Den rapport revisjonen har utarbeidet svarer på 

den bestilling kontrollutvalget har gjort. 

 

I rapporten er det pekt på at det foregår et kontinuerlig forbedringsarbeid i kommunen, og at det er 

vanskelig å fastslå hvilke av endringene som kommer utelukkende på bakgrunn av avbestillingen og 

hvilke endringer som var planlagt før avbestillingssaken var et faktum. 

 

Når det gjelder de konkrete endringer vises det til rapporten. 

 

Revisjonen vurderer det slik at kommunen er i gang med adekvate og gode tiltak for å styrke sin 

interne kontroll for anskaffelser i investeringsprosjekter. Det konstateres at mange av tiltakene er 

kommet langt i utarbeidelse og implementering. 

 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten Forbedring av internkontroll offentlige anskaffelser i store 

investeringsprosjekter til orientering og oversender den til kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Kommunestyret tar rapporten Forbedring av internkontroll offentlige anskaffelser i store 

investeringsprosjekter til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  

 

 



UNDERSØKELSE 

FORBEDRING AV INTERNKONTROLL 

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STORE 

INVESTERINGSPROSJEKTER 

RÆLINGEN KOMMUNE 

JANUAR 2015 

Vedlegg til sak 3/2015
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ROMERIKE REVISJON IKS 

FORBEDRING AV INTERNKONTROLL  Side i 

1 INNLEDNING  

1.1 Innledning 

I kommunestyret 18. juni 2014 ble sak 14/50 Demenssenter på Løvenstad – prosess rundt 

avbestilling av kontrakt behandlet. Kommunestyret vedtok at kommunen skal inngå en avtale om 

terminering av kontrakten med Betonmast Romerike AS. Termineringsavtalen medfører at 

kommunen utbetalte 9,5 millioner kroner i erstatning til selskapet for tapet av kontrakten med 

kommunen. 

 

Kommunestyrets vedtak punkt 5 lyder: «Kommunestyret ber kontrollutvalget gjennomgå saken for at 

kommunen skal lære av saken med tanke på fremtidige prosjekt».  

 

Kontrollutvalget ble først gjort oppmerksomme på saken 22. september 2014. Etter drøfting på 

møtet 26.11.2014 ba Kontrollutvalget revisjonen om «å se på endringer som har skjedd etter saken, 

med særlig vekt på kompetanseheving og rutiner for kvalitetssikring».  

1.2 Bakgrunn 

Bygging av nytt demenssenter på Løvenstad ble vedtatt i kommunestyret 12.12.2012. Kontrakten 

om prosjektering og bygging av senteret ble satt ut på anbud. Tilbudene som kom inn var 

gjennomgående langt over kostnadsrammen for prosjektet. Det ble da utlyst en 

intensjonskunngjøring for å arbeide videre med en av tilbyderne med mål om å redusere 

kostnadene og komme i gang med byggingen. Det ble inngått en samspillsavtale med Betonmast 

AS 18.11.2013.  

 

Den 25.4.2014 ble samspillsavtalen avbestilt av rådmannen. Avbestillingen kom som kjent fordi det 

underveis i prosessen ble klart for rådmannen at kontraktsinngåelsen kunne innebære at 

kommunen brøt regelverket for offentlige anskaffelser (ulovlig direkteanskaffelse). Det var på det 

rene at etter avbestilling av samspillsavtale1 hadde Betonmast rett til å kreve erstatning for det 

økonomiske tap selskapet lider som følge av avbestillingen. Rælingen kommune og Betonmast kom 

til enighet, og kommunen måtte betale selskapet 9,5 millioner i erstatning.  

 

I anskaffelsesprosessen gikk rådmannen ut over rammen for hva som er lovlig ved bruk av 

direkteanskaffelse med intensjonskunngjøring, fordi det underveis ble gjort større endringer i 

prosjektet enn beskrevet i intensjonskunngjøringen. I tilleggsnotat til PS 13/595-36 blir det slått fast 

at saken viser hvordan kommunens interne kvalitetssikring ved investeringsprosjekter ikke var god 

nok: «Prosessen fra å vurdere advokatens råd, via å utforme utlysningstekst og godkjenne at dette 

                                                

 

 
1
 Det framgår i tilleggsnotat til PS 13/595-36, justering av innstilling fra 16.06.2014 at Betonmast var klar over 

situasjonen rundt kontraktsinngåelse. 



ROMERIKE REVISJON IKS 

FORBEDRING AV INTERNKONTROLL  Side ii 

er en offentlig anskaffelse, og etter prosjektets hensikt, har vært utydelig og uten tilstrekkelig formelt 

stoppunkt. Videre har vi gjennom prosessen ikke hatt tilstrekkelig kontroll med premissene for at 

anskaffelsen skal være lovlig». 

  



ROMERIKE REVISJON IKS 

FORBEDRING AV INTERNKONTROLL  Side iii 

2 PROBLEMSTILLING OG METODE 

2.1 Problemstilling 

Med utgangspunkt i Kontrollutvalgets bestilling er undersøkelsens problemstillinger som følger:  

 

Hvilke endringer har Rælingen kommune gjort i sin internkontroll av avbestillingssaken? I så fall, 

hvilke endringer er gjort for å sikre kompetanseheving og kvalitetssikring ved offentlige anskaffelser 

i store investeringsprosjekter?  

 

For å besvare problemstillingene har revisjonen gjennomført ei kartlegging av de endringer som er 

gjort i kommunens internkontroll. Revisjonen har tatt utgangspunkt i problemene som ble avdekket i 

kommunens gjennomgang av avbestillingssaken. Ei vurdering av endringenes hensiktsmessighet 

faller utenfor revisjonens undersøkelse. 

 

Revisjonen vil påpeke at vårt intrykk er at det foregår et kontinuerlig forbedringsarbeid i kommunen, 

og det er vanskelig å fastslå hvilke av endringene som kommer utelukkende på bakgrunn av 

avbestillingen og hvilke endringer som alt var planlagte før avbestillingssaken var et faktum.  

 

2.2 Begrepsavklaring 

Med kompetanseheving regnes tiltak som tar sikte på å heve kompetansen i kommunens 

administrasjon:  

 Kurs og etterutdanning i offentlig anskaffelser blant eksisterende ansatte; 

 Rekruttering av personer med særlig kompetanse; 

 Interne kurs i kommunens gjeldende regler og retningslinjer for offentlige anskaffelser. 

 

Med kvalitetssikring regnes først og fremst kommunens systemer og rutiner for intern kontroll og 

risikostyring ved offentlige anskaffelser. Internkontroll er prosesser, systemer og formaliserte rutiner 

utformet på bakgrunn av kommunens vurdering av hvor det er risiko for styringssvikt. 

Kontrollsystemet skal gjennomføres systematisk. God internkontroll og kvalitetssikring kan med 

andre ord ikke bygge på sedvane og udokumenterte rutiner som kontrolleres sporadisk. Intern 

kontroll bidrar til at kommunens materielle verdier forvaltes på en forsvarlig måte, at 

økonomistyringen er forsvarlig organisert og utføres i tråd med gjeldende lover og regler, og at det 

er gode rutiner for forbedring av arbeidsmetoder og samhandling for å sikre måloppnåelse, og for å 

forebygge og avdekke misligheter.  

 

For å sikre tilstrekkelig internkontroll skal også ansvar-, oppgaver- og rollefordeling i 

anskaffelsesprosessen være tydelig definert. Det gjelder også ansvaret for å gjennomføre interne 

kontroller. Selv om kommunestyret har det overordnede kontrollansvaret i kommunen, har 

rådmannen et spesielt ansvar for at det etableres tilfredsstillende rutiner for kvalitetssikring og et 

godt kontrollmiljø i kommunen. Ifølge Kommuneloven § 23 nr. 2 skal administrasjonssjefen sørge for 
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at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er 

gjenstand for betryggende kontroll. I tillegg setter kommuneledelsen tonen for viktigheten av 

internkontroll og legger føringer på hva forventet adferd i organisasjonen er. 

 

2.3 Metode  

Revisjonen har gjennomført en systematisk undersøkelse av hvilke endringer Rælingen kommune 

har gjort etter avbestillingen av kontrakten med Betonmast Romerike AS. Undersøkelsen er en 

deskriptiv kartlegging av endringer gjort i Rælingen kommunes internkontroll. Revisjonen har 

fokusert på endringer for å heve kompetanse på offentlige anskaffelser, og endringer for å styrke 

rutiner for kvalitetssikring og intern kontroll ved offentlige anskaffelser ved store 

investeringsprosjekter. Revisjonen har ikke gjennomført vurderinger av endringenes 

hensiktsmessighet. 

2.4 Datainnsamling og datagrunnlag 

For å kunne belyse problemstillingen er den viktigste datakilden dokumenter fra Rælingen 

kommune. Dokumentanalyse er da en nyttig metode for å skaffe god oversikt og bred 

bakgrunnsinformasjon. Ved systematisk gjennomgang av tilgjengelige dokumenter om saksgangen 

og prosessen som ledet opp til avbestillingen har revisjonen fått et grundig innblikk i hva som gikk 

galt.  

 

For å undersøke hvilke endringer som eventuelt er gjort er dokumenter om kommunens rutiner for 

intern kontroll ved offentlige anskaffelser spesielt viktige, reglement, maler og rutiner som er 

ferdigstilt eller under utarbeidelse, samt dokumenter fra kommunestyrets politiske behandling av og 

etter avbestillingssaken.  

 

Ettersom vi ikke bare er interessert i formelle endringer i regelverk og rutiner, var det naturlig å 

supplere datagrunnlaget med intervjuer av administrative ledelsespersoner i Rælingen kommune. 

Etter samtale med rådmann har revisjonen ansett det som hensiktsmessig å gjennomføre ett 

halvstrukturert intervju med prosjektansvarlig Terje Dalgård i Rælingen kommune. Intervjuet følger 

en intervjuguide med forhåndsutarbeidede temaer og hovedspørsmål. Det sikrer struktur og fokus 

på de mest relevante temaene. Samtidig er intervjuformen fleksibel nok til å innhente og utforske 

uventet informasjon. Referat er verifisering.  
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3 FUNN - ENDRINGER I INTERN KONTROLL 

Under dette kapittelet presenteres en kartlegging av de funn revisjonen har gjort i sin undersøkelse, 

ut fra følgende problemstillinger og dimensjoner:  

 

Problemstilling  Dimensjoner 

Hvilke endringer har Rælingen kommune 

gjort i sin internkontroll av 

avbestillingssaken? 

I så fall, hvilke endringer er gjort for å sikre 

kompetanseheving og kvalitetssikring ved 

offentlige anskaffelser? 

 Endringer for å heve kompetanse, gjennom kurs, 

etterutdanning og nyansettelser. 

 Endringer i kvalitetssikring, særlig utvikling av rutiner og 

retningslinjer, etablering av stoppunkter for 

kvalitetssikring i prosessen og bruk av ekstern 

kvalitetssikring. 

 Endringer i rapporteringsrutiner i store 

investeringsprosjekter. 

3.1 Kompetanseheving 

Tidligere har kommunen basert seg på innleid kompetanse på prosjektering og prosjektledelse i 

investeringsprosjekter og offentlige anskaffelsessaker. Kommuneadministrasjonen i Rælingen har 

etter avbestillingen påbegynt prosessen med å bygge opp intern kompetanse på offentlige 

anskaffelser gjennom opprettelse av nye stillinger. Opprettelsen av nye stillinger med 

investeringsprosjekter og offentlige anskaffelser som kjerneoppgaver anses som organisatoriske 

endringer for å styrke kommunens evne til å håndtere de store investeringsprosjektene.  

Innkjøpsansvarlig 

Ansvaret for innkjøp har ligget hos kommunens regnskapssjef. Etter avbestillingen ble det besluttet 

å opprette en egen stilling med ansvar for innkjøp, for å sikre intern kompetanse i kommunens 

investeringsprosjekter. Innkjøpssjef eller innkjøpsansvarlig (heretter innkjøpsansvarlig) skal ansettes 

under kommunens økonomisjef. Søknadsfristen for andregangsutlysningen gikk ut onsdag 21. 

januar. Det var da 16 søkere. Fra Rælingen kommunes handlingsprogram 2015-2018, side 42 

finner vi beslutningen:  

 
Den som ansettes skal ha en rådgivende funksjon. Innkjøpsansvarlig skal være med i prosessen 

når det er anbudsrunder og gi sitt samtykke til styringsgruppa før prosessen går videre. Stillingens 

mer konkrete innhold og myndighet er under utforming. Det blir lagt opp til at innkjøpsansvarlig skal 

vurdere konkurransegrunnlagets innhold og kontrakter før de blir inngått. Innkjøptsansvarlig skal 
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være tett på hele prosessen for å sikre kvaliteten. Kommunen har per i dag ikke et eget 

investeringsreglement. I intervjuet får revisjonen opplyst at den innkjøpsansvarlige som ansettes vil 

være sentral i utviklingen av det, særlig det dreier seg om rutiner for offentlige anskaffelser.  

Prosjektledelse 

Kommunen har få interne ressurser på prosjektledelse, og har derfor basert seg på bruk av 

eksterne tjenester. Revisjonen får i intervjuet opplyst at kommuneadministrasjonen vil forsøke 

bygge opp intern kompetanse gjennom nyansettelser. Prosjektansvarlig i kommunen anser det som 

viktig for kommunen å styrke egen stab med prosjektledere, og kommuneadministrasjonen har som 

mål å sikre økte ressurser og kompetanse på prosjektstyring innen 2. oktober 2015. Rælingen 

kommune vil derfor forsøke rekruttere en til to velkvalifiserte prosjektledere i nærmeste framtid.  

 

Kommunen bruker fortsatt bare eksterne prosjektledere, men etter avbestillingen av kontrakten med 

Betonmast Romerike AS er det etablert en ny ordning hvor de eksterne prosjektlederne jobber på 

rådhuset i Rælingen to til tre dager i uken mens investeringsprosjektet pågår. Det er for å knytte 

prosjektlederne tettere på prosessen og øke kommunens styringspotensiale. 

Kommuneadministrasjonen har også begynt å sikre at eksterne prosjektledere har og gjennomfører 

nødvendig kursing og kompetanseheving.  

 

3.2 Kvalitetssikring 

Revisjonens kartlegging viser at kommunen har tatt flere grep for å styrke sin kvalitetssikring i 

investeringsprosjekter, både gjennom å utarbeide nye rutiner, maler og retningslinjer og etablering 

av tydelige stoppunkt underveis i prosessen. I tillegg har kommunen økt sin bruk av ekstern juridisk 

kompetanse for å vurdere investerings- og innkjøpssaker, både underveis i prosessen og ved 

kontraktsinngåelser.  

Rutiner og retningslinjer 

I vurderingen av saksforløpet opp mot avbestillingen slår rådmann som nevnt fast at prosessen var 

utydelig og uten tilstrekkelig formelt stoppunkt2. I hovedprosessbeskrivelsen som Rælingen 

kommuneadministrasjon er i ferd med å utvikle på bestilling fra rådmannen er stoppunkter for 

kvalitetssikring underveis i investeringsprosjekter formalisert. Målet er at den nye 

prosessbeskrivelsen skal være politisk vedtatt og implementert 2. oktober 2015. 

 

Selv om hovedprosessbeskrivelsen fortsatt er under arbeid, er den tatt i bruk. Revisjonen får opplyst 

at det derfor i praksis er etablert stoppunkter i prosessen hvor det skal tas konkrete vurderinger av 

investeringsprosjektet. Et mål er å oppdage feil eller gråsoner tidligere i prosessen enn det som var 

tilfelle i avbestillingssaken. Prosessen er videre tydeliggjort og strømlinjeformet skjematisk i 

                                                

 

 
2
 I saksframlegg om Demenssenter på Løvenstad – prosess rundt avbestilling av kontrakt med arkivkode 614 

/ 2013 /595-36, lagt fram til formannskapet og kommunestyret i Rælingen. 
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hovedprosessbeskrivelsen. Tidligere framstod rolle- og ansvarsfordeling i investeringsprosjekter 

som mer uklar. Hovedprosessbeskrivelsen klargjør videre rollefordeling og hvilke ansvars- og 

delegeringslinjer som løper gjennom store og små investeringsprosjekter i kommunen.  

 

De nåværende retningslinjene for investeringsprosjekter vurderes som gode, men ifølge 

kommunens prosjektansvarlige kan de med fordel oppdateres og spesifiseres gjennom maler og 

liknende. Kommuneadministrasjonen er i gang med arbeidet med å videreutvikle og bygge opp 

gode maler og rutiner som skal fungere som eksempler på «best practice». Revisjonen fikk utlevert 

foreløpige utkast til ny hovedprosessbeskrivelse for investeringsprosjekter, samt 13 foreløpige 

utkast til nye eller forbedrede rutiner og maler.Prosjektanvarlig trekker fram ei prosjekthåndbok som 

skal fungere som en overordna veileder for all prosjektgjennomføring i kommunen som særlig viktig. 

 

Kommunens foreløpige Prosjektadministrative håndbok (PA-bok), versjon 0.5 fra 22.desember 

2014, «omfatter de prosjektadministrative bestemmelser, rutiner, orienteringer etc. som er 

nødvendig for god gjennomføring, beslutnings- og forretningsrutiner i prosjektet av tilstrekkelig 

kvalitet» (side 4). PA-bokas kapittel 7 legger fram rutiner for kvalitetssikring og intern kontroll i 

investeringsprosjekter. Kvalitetssikring og internkontroll skal sørge for kontroll og dokumentasjon av 

at de arbeider som enhver tid pågår er i henhold til kontrakt. Alle entreprenører pålegges for 

eksempel å utarbeide og legge fram en egen kvalitetsplan for prosjektet som skal godkjennes av 

byggeleder før arbeidet begynner. Dokumentasjon av gjennomført egenkontroll skal framlegges 

fortløpende, senest før byggherres overtagelse av arbeidene. PA-boka sier videre at 

kvalitetskontroll i hovedsak skal være basert på egenkontroll. Samtidig forbeholder Rælingen 

kommune seg retten til å få utført en uavhengig tredjepartskontroll av alle arbeider.  

 

Bedre maler og rutiner skal ifølge prosjektansvarlig bidra til bedre oversikt underveis i 

investeringsprosjekter og gi rom for å vurdere om ting blir gjort som det skal. Videreutvikling og 

oppbygging av maler og rutiner var alt i gang før avbestillingen. Etter avbestillingen har kommunen 

fått på plass rutiner for grundige risiko- og kostnadsvurdering av konkrete enkeltelementer på flere 

ledd i investeringsprosjektene.  

Ekstern kvalitetssikring 

Etter avbestillingen bruker Rælingen kommune jurister i større grad for å vurdere saker enn 

tidligere. Generelt bruker kommunen mer juridiske tjenester som den kjøper inn eksternt fra 

selskaper og tilbydere med kompetanse på offentlige anskaffelser og kontraktsinngåelser.  

 

3.3 Rapporteringsrutiner 

Etter avbestillingen er det blitt gjort endringer i rapporteringsrutinene underveis i 

investeringsprosjekter. Det er etablert strengere rapporteringskrav på administrative nivå, og fra 

administrativ ledelse til politisk nivå. Det kommer også fram i hovedprosessbeskrivelsen, som 

klargjør rollefordeling og ansvarslinjer. Rapporteringslinjene i investeringsprosjekter fremstilles 

forenklet under. 
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Fig 1. Forenklet organisasjonskart over prosjektorganisering. Kilde: Prosjektansvarlig i Rælingen kommune. 

 

Det blir nedsatt ei fast styringsgruppe for alle store investeringsprosjekter. Der sitter kommunalsjef, 

enhetsleder, eiendomssjef og prosjektansvarlig. Prosjektansvarlig er styringsgruppas leder. 

Styringsgruppa har et delegert skriftlig mandat fra rådmann. Prosjektleder for investeringsprosjekter 

rapporter månedlig til styringsgruppen. Styringsgruppen rapporter videre til rådmann på hele 

prosjektporteføljen gjennom prosjektansvarlig som er leder av styringsgruppen.  

 

Det er også etablert langt strengere rapporteringskrav fra prosjektledere til styringsgruppa, spesielt 

når det kommer til økonomi i forhold til budsjettet. Rapporteringen sikrer at styringsgruppa kan styre 

aktivt, og gjøre endringer og stoppe uønsket utvikling. Dersom det er foretatt eller blir vurdert foretatt 

endringer utenfor styringsgruppas mandat, blir det tatt opp med prosjekteier. Rådmann er 

prosjekteier. I tillegg rapporterer prosjektansvarlig til rådmannen på tvers av alle prosjekter, som 

framstilt under.  
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Fig 2. Rapportering til rådmann. Kilde: Prosjektansvarlig i Rælingen kommune 

 

Revisjonen er opplyst om at porteføljerapportering ikke er implementert ennå. For våren 2015 er et 

av styringsmålene for prosjektansvarlig å utarbeide retningslinjer for denne porteføljerapporteringen 

vertikalt og horisontalt i kommunens investeringsprosjekter.  

Rapportering til politisk nivå 

Prosjektleder rapporterer direkte til kommunens plankomite og byggekomite, utenom 

styringsgruppen, og på den måten holdes det politiske miljøet oppdatert på status på 

investeringsprosjektene. De politiske komiteene plan og bygg kan ikke pålegge 

investeringsprosjektene kostnader.  

 

I de foreløpige malene framgår det at møter i plankomiteen skal avklare spørsmålene: 

 

a) Er arbeidsmiljøloven og krav til universell utforming vurdert og ivaretatt? 

b) Foreligger det pt (sic) alternative skisser og behov for politisk avklaring av disse? 

c) Er det behov for vesentlige endringer i prosjektet som krever politisk behandling 

(orientering/vedtak)? 

 

Likeledes skal byggekomiteen avklare spørsmålene: 

 

a) Er det gjort endringer i forutsetningene fra plankomiteen som byggekomiteen må gjøres 

oppmerksom på? 

b) Er det behov for vesentlige endringer i prosjektet som krever politisk behandling 

(orientering/vedtak)? 

c) Er det tatt opp andre punkter i møtet hvor det er behov for politisk eller administrativ 

behandling (orientering/vedtak)? 

 

Byggekomiteen kan ikke stoppe et investeringsprosjekt, men kan kreve at det behandles i 

kommunestyret. Komiteene kan be rådmann redegjøre for saker i kommunestyret. Alle komitemøter 

referatføres også i formannskapet. 
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4 REVISJONENS OPPSUMMERING 

På spørsmål fra revisjonen om hvilke grep og endringer som har vært viktigste etter avlysningen, 

sier prosjektansvarlig at viktigste grepene kommunen tar er å bygge opp og styrke egen 

kompetanse. Slik får kommuneadministrasjonen mer direkte kontroll på prosessene. Opprettelsen 

av ny fast styringsgruppe, ansettelse av egne prosjektledere, og etablering av innkjøpsansvarlig er 

viktigst i den sammenhengen.  

 

Gjennom tettere oppfølging og høyere kompetanse gjennom hele prosessen vil kommunen i mindre 

grad være utsatt for å havne i uønskede gråsoner, slik som var tilfelle i avbestillingssaken. I tillegg 

har kommuneadministrasjonen etablert tydelige stopp-punkt i prosessen, noe som ifølge 

prosjektansvarlig tvinger administrasjonen til å stoppe og ta konkrete vurderinger underveis.  

 

Prosjektansvarlig trekker også fram at prosessen i investeringsprosjekter tidligere har vært god, 

men blir nå enda mer konkretisert og strømlinjeformet – og ansvarsfordelinger definert og 

tydeliggjort. Sammen med gode planer og etablerte maler og rutiner vil det vil gjøre 

investeringsprosjekter mer oversiktlige. Grepene kommunen har gjort vil ifølge prosjektansvarlig 

bidra til høyere intern kompetanse og bedre kvalitetssikringsrutiner. 

 

Rælingen kommune har startet og gjennomført flere endringer for å heve kompetanse og 

kvalitetssikring i investeringsprosjekter som følge av avbestillingen. Revisjonens kartlegging kan 

oppsummeres slik: 

 

 

 

 

Problemstilling  Funn 

Hvilke endringer har Rælingen kommune 

gjort i sin internkontroll av 

avbestillingssaken? 

 

I så fall, hvilke endringer er gjort for å sikre 

kompetanseheving og kvalitetssikring ved 

offentlige anskaffelser? 

 Det er gjort endringer for å heve kompetanse, 

rekrutteringsprosessen er i gang. 

 Det er gjort endringer for å bedre kvalitetssikring, 

gjennom utvikling av nye maler og retningslinjer, 

etablering av stoppunkter for kvalitetssikring gjennom 

hele investeringsprosjektet, og klargjøring av 

rollefordeling og ansvarslinjer. 

 Endringene for kompetanseheving og kvalitetssikring 

tar sikte på å sikre god intern kontroll gjennom 

investeringsprosjekter. 
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Revisjonen vurderer det slik at kommunen er i gang med adekvate og gode tiltak for å styrke sin 

interne kontroll for anskaffelser i investeringsprosjekter. Revisjonen konstaterer at mange av 

tiltakene er kommet langt i utarbeidelse og implementering. Revisjonen mener det er viktig at 

rådmann fortsatt setter av resurser og følger opp de tiltak som gjenstår på feltet.  

 

 

30. januar 2015  

 

 

 

Nina Neset  

Revisjonssjef        

  

 Oddny Ruud Nordvik 

 avdelingsleder forvaltningsrevisjon 
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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 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 skal gi en samlet oversikt over kontrollutvalgets 
virksomhet i 2014. 

2. Kontrollutvalgets virksomhet 

2.1 Medlemmer 
Kontrollutvalget i Rælingen består av 5 medlemmer. Følgende medlemmer og 

varamedlemmer er valgt: 
 

Medlemmer Varamedlemmer 

Torbjørn Øgle Rud, leder (H) 

Anne Grethe Mathisen (FRP) 

1. Finn Gjever (H) 

2. Jørn Hejtmanek (FRP) 
3. Amit Ighani (H) 
4. Dag Ermesjø (H) 

Herbjørn Karlsen, nestleder (AP) 
Marianne Lappegård (AP) 

Yngve Halvorsen (AP) 

1. Sissel Sjølli (AP) 
2. Nils Waag (AP) 

3. Bjørg Granerud (AP) 
 

2.2 Møter og saker 
I 2014 har kontrollutvalget avholdt 5 møter og behandlet 39 saker. Hvilke saker 
som er behandlet fremgår av vedlegg til årsrapporten. 
 

Kontrollutvalgets møteinnkallinger, protokoller og rapporter blir lagt ut på 
sekretariatets hjemmeside (www.rokus.no). 

 
Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører. 

3. Kontrollutvalgets oppgaver 

3.1 Tilsyn og kontroll 
I forskrift om kontrollutvalg § 4 heter det:  
 

”Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den kommunale eller 
fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, 
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herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig 

revisjonsordning.  
Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av 

kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer.” 
 
Kontrollutvalget fører tilsyn både med kommunens virksomhet og kommunens 

interesser i selskaper m.m. 
 

3.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen 
Kontrollutvalget ber om orienteringer om saker og aktuelle tema fra 
administrasjonen. Dette kan gi utvalget et grunnlag for å vurdere om et saksfelt 

er tilstrekkelig ivaretatt. 
 

I juni fikk utvalget en orientering om systemet for kvalitet i barnehagene og en 
orientering om status for arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyse. 
 

I september ble utvalget orientert om handlingsplan HMS og arbeidet med 
sykefravær. 

 
Utvalget har i 2014 også bedt en leverandør av tjenester om en orientering. 
Solheim HMS, som er kommunenes bedriftshelsetjeneste, ga i juni en 

presentasjon av selskapet og de tjenester de tilbyr kommunen. 
 

Kontrollutvalget behandlet i september et oppdrag fra kommunestyret. I 
forbindelse med kommunestyrets behandling av prosessen rundt avbestilling av 
kontrakt på demenssenter på Løvenstad ba kommunestyret kontrollutvalget om 

å gjennomgå saken for at man skal lære av den i forhold til fremtidige prosjekt. 
Utvalget ba revisjonen se på endringer som har skjedd etter saken, med særlig 

vekt på kompetanseheving og rutiner for kvalitetssikring. Saken kommer til 
behandling i kontrollutvalget i første møte i 2015. 

3.1.2 Forsvarlig revisjonsordning 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, jfr. 
kontrollutvalgsforskriftens § 4. Rælingen kommune benytter Romerike Revisjon 

IKS som leverandør av revisjonstjenester. 
 
Kontrollutvalget mener at det er en forsvarlig revisjonsordning. 

 
Øvrige forhold vedrørende revisjonen vil bli omtalt i pkt. 3.5. 

3.2 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en 
betryggende måte, jfr. kontrollutvalgsforskriftens § 6. Det vil si at 

revisjonsarbeidet foregår i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
revisjonsskikk. 
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Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av 

kommunestyret.  Kopi av uttalelsen skal vær formannskapet i hende før det avgir 
innstilling til kommunestyret. 

 
Kommunens årsregnskap ble behandlet i utvalget den 5. mai 2014. Rådmann og 
regnskapssjef var til stede for å orientere og svare på spørsmål. 

 
Revisors beretning var avlagt uten forbehold. 

 
Kontrollutvalgets uttalelse ble oversendt kommunen den 5. mai 2014. 

3.3 Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet blir gjenstand for 
forvaltningsrevisjon. 

 
I mars behandlet utvalget forvaltningsrevisjonsrapporten Innledningsfasen i 
byggeprosjekter. Med innledningsfasen forstås prosessen frem til kontrahering av 

entreprenør. Forvaltningsrevisjonen tok utgangspunkt i prosessen for Blystadlia 
skole. Prosjektet hadde to hovedproblemstillinger. Den ene var om kommunens 

egne retningslinjer var blitt fulgt og om de fungerte på en hensiktsmessig måte. 
Den andre var om prosjektet var organisert i tråd med kommunens retningslinjer 
og om kostnadskalkylene var utarbeidet på en forsvarlig måte. Kommunestyret 

behandlet rapporten den 18. juni og kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt. 
 

Det neste området for forvaltningsrevisjon ble behandlet i utvalget i juni. Det ble 
vedtatt at neste forvaltningsrevisjonsprosjekt blir rus og psykiatri. I september 
behandlet man prosjektplan for dette prosjektet. Dette prosjektet har to 

hovedproblemstillinger. Den ene er hvilke tjenester og tilbud kommunen har til 
personer med psykiske og/eller ruslidelser og hvordan disse er organisert. Den 

andre er i hvilken grad kommunen sikrer at disse personer får et helhetlig og 
koordinert tjenestetilbud. 

3.4 Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskapet m.m. 

 
I mars behandlet utvalget rapport fra eierskapskontroll i 3 selskaper kommunen 
har eierinteresser i: 

- Romerike krisesenter IKS 
- ROAF IKS 

- Norasonde AS 
 
Rapportene ble behandlet i kommunestyret den 23. april 2014. 

 
Fra 1. juni 2014 er Romerike Revisjon IKS ansvarlig for gjennomføring av 

selskapskontroll for alle eierkommunene. Det var derfor behov for en ny plan for 
selskapskontroll som var felles for alle kommunene. Planen var utarbeidet av 
revisjonen og inneholder planlagte selskapskontroller til og med 2016. Den ble 
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vedtatt i kontrollutvalget i november. For Rælingen betyr planen kontroll i 

følgende selskaper: 
- Nedre Romerike brann og redning IKS 

- Nedre Romerike vannverk AS 
- Sentralrenseanlegget RA 2 AS 

3.5 Tilsyn med revisjonen 
I tillegg til å påse at man 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 plan for 

regnskapsrevisjonen 2014 i møtet i november. 
 

Revisjonen rapporterer muntlig om revisjonsarbeidet i hvert møte. 
 
Oppdragsansvarlig revisor forvaltningsrevisjon sin egenvurdering av 

uavhengighet ble behandlet i utvalget i mars og oppdragsansvarlig revisor 
regnskapsrevisjon sin egenvurdering ble behandlet i september. 

 
Avvikling av Nedre Romerike distriktsrevisjon ble behandlet i september. 

3.6 Budsjettbehandling 
Kontrollutvalget utarbeider forsalg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen. 

 
Dette behandlet utvalget i september. For 2015 har forslaget har en ramme på 
kr 1 794 000,-. Forslaget skal følge formannskapets innstilling til kommunens 

budsjett ved kommunestyrebehandlingen. 
 

Kontrollutvalgets forslag gjelder utvalgets egen virksomhet, sekretærfunksjonen 
og revisjonen. 
 

Kontrollutvalgets egen virksomhet 
Dette omfatter følgende poster: Møtegodtgjørelse, abonnementer, møteutgifter 

og kurs. 
 
Sekretærfunksjonen 

Sekretariatet påser at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig 
utredet og at utvalgets vedtak blir fulgt opp. Det er også det administrative 

bindeledd mellom kontrollutvalget og andre sentrale aktører som revisjon, 
kommunestyret og administrasjonen. 
 

Revisjonen 
Revisjonen utfører revisjon av kommuneregnskap, regnskapsbekreftelser samt 

andre tilhørende tilleggsoppgaver. Det utføres også forvaltningsrevisjon, 
selskapskontroll og andre undersøkelser etter bestilling fra kontrollutvalget. 
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3.7 Kontrollutvalgets rapportering 
Rapporter fra forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller oversendes 
kommunestyret etter hvert som de foreligger. 

 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 ble behandlet i utvalget den 3. mars 2014 
og i kommunestyret den 19. mars 2014.  

3.8 Øvrige aktiviteter 
Kontrollutvalget var representert på kontrollutvalgskonferansen 2014. 
 

Det er planer om et samarbeidsforum for kontrollutvalgene på Romerike. I et 
slikt samarbeid kan det gjennomføres felles faglige samlinger med temaer som 

har relevans for kontrollutvalgenes arbeid. Samarbeidet kan også inneholde 
erfaringsutveksling og diskusjon av problemstillinger knyttet til 
kontrollutvalgsarbeid. Rælingen kontrollutvalg har sagt seg interessert i å delta i 

et slikt samarbeid. 

4. Sekretærfunksjonen 
Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Rælingen kommune har blitt ivaretatt 
av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS). 
 

Tidsbruk 
Sekretariatet har i 2014 brukt 160 timer i Rælingen kontrollutvalg. Fordelingen 

på oppgaver er slik: 
 
 

Oppgaver 2014 

Saksbehandling 150 

Møter kontr.utv. 10 

                                160 

  

Under saksbehandling ligger all saksforberedelse, herunder årsplan og 
årsrapport. Det er videre utsendelse av møteinnkallinger, referater og vedtak til 
videre behandling, samt oppfølging av vedtak. I tillegg kommer den praktiske 

tilrettelegging av møter. 

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 sekretariatet og revisjonen har 

levert. 
 

Dialogen med administrasjonen oppleves som svært god. 
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Vedlegg  
 

3. mars 2014 
1/2014 Referater 

2/2014 Eierskapskontroll Romerike krisesenter IKS 
3/2014 Eierskapskontroll i ROAF IKS 
4/2014 Eierskapskontroll i Norasonde AS 

5/2014 Kontrollutvalgets årsrapport 2013 
6/2014 Orientering ved revisjonen 

7/2014 Saker til oppfølging 
8/2014 Eventuelt 
9/2014 Forvaltningsrevisjonsrapport Innledningsfasen i byggeprosjekter 

10/2014 Revisors egenvurdering av uavhengighet 
 

5. mai 2014 
11/2014 Referater 
12/2014 Årsregnskap og årsberetning 2013 

13/2014 Orientering ved revisjonen 
14/2014 Saker til oppfølging 

15/2014 Eventuelt 
 
2. juni 2014 

16/2014 Referater 
17/2014 Presentasjon av Solheim HMS 

18/2014 Orienteringer ved rådmann 
19/2014 Plan for forvaltningsrevisjon 
20/2014 Orientering ved revisjonen 

21/2014 Saker til oppfølging 
22/2014 Eventuelt 

 
22. september 2014 
23/2014 Referater 

24/2014 Orienteringer ved administrasjonen 
25/2014 Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjektet psykisk helse og rus 

26/2014 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2015 
27/2014 Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring 

28/2014 Orientering ved revisjonen 
29/2014 Saker til oppfølging 
30/2014 Eventuelt 

31/2014 Avvikling av Nedre Romerike distriktsrevisjon 
 

26. november 2014 
32/2014 Referater 
33/2014 Oppdrag fra kommunestyret 

34/2014 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen 2014 
35/2014 Plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike 

36/2014 Samarbeid mellom kontrollutvalg 
37/2014 Orientering ved revisjonen 
38/2014 Saker til oppfølging 

39/2014 Eventuelt 
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Sak nr. Sak Møtedato 

5/2015 Orientering ved revisjonen 09.02.14 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
 

Saksopplysninger 
Denne saken er satt opp i tilfelle revisjonen har noe å orientere om ut over de sakene som står på 

sakslista. 

 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  
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Sak nr. Sak Møtedato 

6/2015 Saker til oppfølging 09.02.14 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
1. Saker til oppfølging 

2. Årshjul 2015 

 

Saksopplysninger 
 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KONTROLLUTVALGET I RÆLINGEN KOMMUNE 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rælingen 2015 1 

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

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

26.11.2014 33/2014 Oppdrag fra kommunestyret Kontrollutvalget ber revisjonen se på 

endringer som har skjedd etter saken, med 

særlig vekt på kompetanseheving og rutiner 

for kvalitetssikring. 

Særutskrift 

sendt 1/12-

2014 

Vedlegg 1 til sak 6/2015



Rælingen kontrollutvalg 

Årshjul 2015 

Møteplan 
2015 

- Mandag 9. februar 
- Mandag 4. mai 

- Mandag 8. juni 

Faste saker hvert møte 
- Orientering/rapportering fra revisjonen 

- Oversikt over kontrollutvalgets saker til oppfølging/behandling 

Etter hvert som saker foreligger 
- Samme økonomiske rapportering som formannskapet får 

- Kopier av rapporter fra andre tilsynsmyndigheter og kommunens svar/oppfølging 

- Forvaltningsrevisjonsrapporter 

- Rapporter fra selskapskontroller 

- Nummererte revisjonsbrev 

2015 

1. halvår

9. februar

- Kontrollutvalgets årsrapport 

- Orientering om varslingssaker i 2014 

- Oppdrag fra kommunestyret 

4. mai

- Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 

- Forvaltningsrevisjonsrapport psykisk helse og rus 

- Orientering om beregning av tilskudd til private barnehager (Forskriftsendring trer i 

kraft 1. januar 2015) 

8. juni

- Selskapskontroll NRV AS 

- Selskapskontroll Sentralrenseanlegget RA-2 AS 

2. halvår

- Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 

- Overordnet strategi for regnskapsrevisjonen 2015 

- Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Innledningsfasen i byggeprosjekter 

Vedlegg 2 til sak 6/2015



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre aktiviteter 
- Informasjon fra Rådmann/enhetene 

 Mislighetssaker og anmeldelser rapporteres fortløpende 

 Rapport om innkomne varslingssaker i første møte hvert år. 

 Årlig oppfølging av utvikling av sykefravær innenfor pleie- og 

omsorgstjenesten. 

- Virksomhetsbesøk 
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Sak nr. Sak Møtedato 

7/2015 Eventuelt 09.02.14 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
 

Saksopplysninger 
 

Forslag til vedtak 
 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  

 


