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MØTEINNKALLING   
 

Aurskog-Høland kontrollutvalg 
 
Dato: 18.11.2015 kl. 18:00  
Sted: Rådhuset, møterom Krepsen  
Arkivsak: 15/00011  
Arkivkode:   

 
Mulige forfall meldes snarest til Øystein Hagen, tlf 67 93 45 81, mobil 99 50 34 02 
eller oyshag@lorenskog.kommune.no  
 
Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. 
 
 

SAKSKART  Ca. tid for 
behandling 

Saker til behandling 

30/2015 15/00041-2 
Presentasjon av nye medlemmer og 
sekretariatet 

18:00 

31/2015 15/00041-4 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver 18:15 

32/2015 15/00041-5 Rutiner for innkalling og protokoll 19:00 

33/2015 15/00041-6 Møteplan for 2016 19:15 

34/2015 15/00041-7 Eventuelt 19:30 

 
Tidsangivelse for sakene er tentativ, og rekkefølgen av behandlingen kan endres. 
Kontrollutvalgets møter avvikles for åpne dører, i tråd med kommunelovens § 31. 
 
 
Lørenskog, 11.11.2015 
 
 
 
John Arne Dalby 
Kontrollutvalgsleder 
                                                                        Øystein Hagen 
                                                                        Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
  

mailto:oyshag@lorenskog.kommune.no
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Saker til behandling 

30/2015 Presentasjon av nye medlemmer og sekretariatet 

Arkivsak-dok. 15/00041-2 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Aurskog-Høland kontrollutvalg 18.11.2015 30/2015 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

Vedlegg: 

 Protokoll fra konstituerende kommunestyremøte 12.10.2015 – sak 56/15 valg av 
kontrollutvalg for valgperioden 2015-2019.

Saksframstilling: 
Kommunestyret valgte nytt kontrollutvalg i møte den 12. oktober 2015, sak 56/15. 

Det første møtet i det nyvalgte utvalget innledes med at medlemmer presenterer seg 
selv. Sekretær vil presentere sekretariatet. 

Saksliste 
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31/2015 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver 

Arkivsak-dok. 15/00041-4 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Aurskog-Høland kontrollutvalg 18.11.2015 31/2015 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

Vedlegg: 
1. Kommunelovens § 77
2. Kontrollutvalgsforskriften
3. Reglement for kontrollutvalget
4. Saker behandlet i kontrollutvalget 2015
5. Tiltaksplan 2015

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på 
kommunestyrets vegne. Dette er regulert i kommunelovens § 77. Det vises til 
vedlegg 1. Utvalgets oppgaver er nærmere regulert i Forskrift om kontrollutvalg i 
kommuner og fylkeskommuner. Det vises til vedlegg 2. Kommunestyret har vedtatt et 
reglement for kontrollutvalget. Det vises til vedlegg 3. 

I dette første møte er det ikke tenkt at man skal gå dypt inn i lovbestemmelser. 
Sekretariatet har forberedt en presentasjon som tar for seg de grunnleggende forhold 
omkring utvalgets rolle og oppgaver.  

Det er videre planlagt et halvdags seminar den 13. januar for alle 
kontrollutvalgsmedlemmer der en tar for seg utvalgets oppgaver i forbindelse med 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 

Kontrollutvalgsleder og sekretær vil gi en orientering om saker det avgåtte utvalget 
har arbeidet med, hvilke saker som bør følges opp og erfaringer ellers. Det vises til 
vedlegg 4 og 5.  

Kommunal- og Regionaldepartementet ga ut en veileder (Kontrollutvalgshåndboken) 
i 2011 for å skape større forståelse av kontrollutvalgets rolle og oppgaver, og å bidra 
til et godt samspill mellom de ulike aktørene. Det kommer en oppdatert versjon av 
denne veilederen som vil bli delt ut i neste møte.  
Direktelink til nåværende utgave: 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/rapporter/2011/kr
d_kontrollutvalgsboken_bokmaal_elektronisk_april11_mbokmerker.pdf   

Saksliste 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/rapporter/2011/krd_kontrollutvalgsboken_bokmaal_elektronisk_april11_mbokmerker.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/rapporter/2011/krd_kontrollutvalgsboken_bokmaal_elektronisk_april11_mbokmerker.pdf
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32/2015 Rutiner for innkalling og protokoll 
 
Arkivsak-dok. 15/00041-5 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Aurskog-Høland kontrollutvalg 18.11.2015 32/2015 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Protokollen underskrives rett etter møteslutt. 
2. ….. underskriver protokollen. 
 
 

 
Saksframstilling: 
Innkalling og protokoll blir sendt ut elektronisk. Innkalling sendes en uke før møtet. 
Alle innkallinger og protokoller er å finne på www.rokus.no - direktelink til Aurskog-
Høland kontrollutvalg ligger her: http://www.rokus.no/aurskog-hoslashland.html    
 
Sekretær skriver protokoll i møtet slik at den kan gjennomgås og underskrives rett 
etter møteslutt. Med denne praksis kan særutskrifter sendes rett etter møtet.  
 
Det må velges hvem som skal underskrive protokollen. Alle møtedeltakerne kan 
underskrive protokollen, eller kun møteleder kan underskrive.  
 
 
 

Saksliste 
 
  

http://www.rokus.no/
http://www.rokus.no/aurskog-hoslashland.html
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33/2015 Møteplan for 2016 
 
Arkivsak-dok. 15/00041-6 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Aurskog-Høland kontrollutvalg 18.11.2015 33/2015 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget avholder følgende møter i 2016: 

 Onsdag 27. januar 

 Onsdag 2. mars 

 Onsdag 27. april 

 Onsdag 1. juni 

 Onsdag 7. september 

 Onsdag 19. oktober 

 Onsdag 23. november 
Kontrollutvalget starter sine møter kl. …., og møtene holdes på Aurskog-Høland 
rådhus. 
 
 
 

Saksframstilling: 
I forslag til møteplan for 2016 er det foreslått 7 møter. Det er samme antallet som var 
planlagt i 2015. 
 
Kontrollutvalget har i den perioden som nå er avsluttet startet sine møter kl. 18.00, og 
møtene holdes på Aurskog-Høland rådhus. 
 
 
 

Saksliste 
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34/2015 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 15/00041-7 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Aurskog-Høland kontrollutvalg 18.11.2015 34/2015 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 
 
  

 
Saksframstilling: 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksliste 
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SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 2015 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


11.2.15 1/2015 Orientering ved rådmannen. Kontrollutvalget vil be rådmannen gi en orientering vedrørende 


«Odin- saken» når fylkesmannens rapport foreligger. For øvrig tas 


saken til orientering. 


 Innkaller 


rådmannen når 


FM rapport 


foreligger. 


   


11.2.15 2/2015 Årsrapport for kontrollutvalget 


2015. 


1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas. 


2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 


 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til 


orientering. 


Sendt til 


behandling i 


kommunestyret 


12.2 


Avventer 


kommunestyrets 


behandling 


 



11.2.15 3/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon. 


Saken tas til orientering.    



11.2.15 4/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    



11.2.15 5/2015 Eventuelt.     



        


18.3.15 6/2015 Orientering ved rådmannen om 


oppfølging av Digerneset- 


saken. 


Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til etterretning og 


avslutter herved sin behandling av saken. 
   





18.3.15 7/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    



18.3.15 8/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    



18.3.15 9/2015 Eventuelt. Kontrollutvalget vil be revisjonen om en orientering vedrørende 


den eksterne varslingsordningen Aurskog-Høland kommune har 


med Romerike Revisjon IKS. 


Romerike 


Revisjon IKS. 


Behandles i 


juni møtet. 


Sekretær 


innkaller 


revisjonen. 


 



        


23.4.15 10/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til 


årsregnskapet for 2014. 


Kontrollutvalgets uttalelse til Aurskog-Hølands kommunes 


årsregnskap 2014 vedtas, med de endringer som fremkom i møtet. 


Kommunestyret 


med kopi til 
 Behandlet i 


kommunest 



 


  _ 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


   Kontrollutvalgets uttalelse oversendes kommunestyret med kopi til 


formannskapet. 


formannskapet  yret den 


04.05, sak 


24/15. 


 


23.4.15 11/2015 Revisjonsbrev nr. 1 - 


årsregnskapet 2014. 


Kontrollutvalget utsetter saken til neste møte den 27.5.15.  Settes opp til 


behandling i 


neste møte den 


27.5.15 


 



23.4.15 12/2015 Henvendelse til 


kontrollutvalget. 


Kontrollutvalget har drøftet saken, og fremsender et brev til klager. 


Saken hører ikke under kontrollutvalgets mandat. 
 Et brev 


fremsendes til 


klager. 


Brev sendt 


27.4.15 



23.4.15 13/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    



23.4.15 14/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    



23.4.15 15/2015 Eventuelt.     



        


27.5.15 16/2015 Utsatt sak: Revisjonsbrev nr. 1 


- årsregnskapet 2014. 


1. Kontrollutvalget tar rådmannens kommentarer til orientering. 


2. Kontrollutvalget vil følge opp de påpekninger som er gjort i 


revisjonsbrev nr. 1 - årsregnskapet 2014, og forutsetter at 


disse forholdene er brakt i orden ved avleggelse av regnskapet 


for 2015. 


 Følges opp i mai 


2016. 
 





27.5.15 17/2015 Forvaltningsrevisjonsrapport - 


Korttidsopphold i institusjon 


(tildelingspraksis og 


internkontroll). 


1) Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 


2) Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 


a. Kommunestyret tar rapporten til orientering. 


b. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp 


rapportens anbefalinger. 


Kommunestyret  Behandlet i 


kommunest 


yret den 


15.6.15, 


sak 36/15. 





27.5.15 18/2015 Romerike Revisjon IKS 


orienterer om ekstern 


varslingsordning. 


Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.    



27.5.15 19/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    



 


  _ 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


27.5.15 20/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    



27.5.15 21/2015 Eventuelt.     



        


2.9.15 22/2015 Oppfølging av 


forvaltningsrevisjonsrapporten 


- Politiattester. 


Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.    



2.9.15 23/2015 Rapport revisjonsåret 


2014/2015. 


Kontrollutvalget tar rapport for revisjonsåret 2014/2015 til 


orientering. 
   





2.9.15 24/2015 Sak om Samarbeidsrådet for 


Nedre Romerike (SNR). 


1. Kontrollutvalget er positiv til en felles undersøkelse. 


2. Kontrollutvalget ønsker en tilbakemelding på hvem som 


ønsker å gå videre, samt en konkretisering og avgrensning av 


problemstillingene. 


ROKUS Saken legges 


frem i januar 


møtet. 


  


2.9.15 25/2015 Budsjett for kontroll- og 


tilsynsvirksomheten 2016. 


1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og 


tilsynsordningen for Aurskog-Høland kommune vedtas og 


oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til 


ordningen for 2016. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret 


Kommunestyret  Behandlet i 


kommunest 


yret den 


xx.xx.xx, 


sak xx/xx. 


 


  _ 


  


Poster 


Budsjett 


2016 


Budsjett 


2015 


Kontrollutva 


lget 


Godtgjørelser 


kontrollutvalget 
 


90 000 


 


90 000 


 Arbeidsgiveravgift 13 000 13 000 


 Andre utgifter 35 000 35 000 


 Sum 138 000 138 000 


Sekretariatet Ramme for virksomheten 192 476 183 897 


Revisjonen  


Ramme for virksomheten 
1 407 96 


1 


1 405 


400 


  1 738 


437 


1 727 


297 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


   vedrørende budsjettet for Aurskog-Høland kommune 2016. 


3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering 


av bevilgede beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes 


kontrollutvalget til orientering. 


    


2.9.15 26/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    



2.9.15 27/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    



2.9.15 28/2015 Evaluering av arbeidet i 


kontrollutvalget. 


Saken tas til orientering.    



2.9.15 29/2015 Eventuelt.     



        


18.11.15 30/2015       


        


        


        


        


        


        


        


        


        


 


 


 


 


  _ 

























 


 


 


Aurskog-Høland kommune 


  
 


P R O T O K O L L 


FOR 


KOMMUNESTYRET 


 


Møtested: Kommunestyresalen 


Møtedato:  12.10.2015   Fra kl. 18:00 Til kl. 19:30 


Fra saknr.: 52/15 


Til saknr.:  59/15 


 


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 35  av 35 


 


Faste medlemmer: 


Roger Evjen (AP)                               Inger Heggen Olsen (AP)              Henriette Engh (SP) 


Randi Merete Hoel Randsberg (AP)  Even Berg Nordmo (AP)               Eline Hestsveen (SP)                                                        


Steinar Ottesen (AP)                          Kim Sletner (AP)                           Johan Petter Simonsen (SP) 


Stein Gunnar Lie (AP)                       Kari Synnøve Mikkelrud (FRP)     Simen Solbakken (H) 


Sina Helen Prytz (AP)                        Rune Jørgensen (FRP)                   Hans Aanerud Sauge (H) 


Eli Ingeborg Ostrø (AP)                     Øivind Berg (FRP)                         Roger Nøstvik (H) 


Ragnar Heide (AP)                             Harald Langved (FRP)                   John Arne Dalby (H) 


Kristiane Berg (AP)                           Knut Søraas (FRP)                          Line Halvorsrud (SV) 


Maria Isabel Rye (AP)                       Pål Andre Johansen (FRP)              Nina Elisabeth Løkås (MGD) 


Sidsel Røberg Gulbrandsen (AP)      Thor Haugerudbråten (FRP)            Rune Skansen (KRF) 


Tommy Lunaas (AP)                         Morten Nordby (FRP)                     Trond Granerud (KRF) 


Inge Martinsen (AP)                          Geir Harald Olsen (SP)  


 


Forfall meldt fra følgende medlemmer: 


Tommy Lunaas (AP), Knut Søraas (FRP), Thor Haugerudbråten (FRP) 


 


Følgende varamedlemmer møtte: 


Vigdis Tvete (AP), Oddgeir Mikkelrud (FRP), Øystein Skullerud (FRP) 


Dessuten møtte (fra administrasjonen): 


Rådmannens ledergruppe 


Inhabilitet: 


 


Underskrifter: 


 


……………………………… 


Leder: Roger Evjen 


 


……………………………… 


(g.f.FrP):Kari Mikkelrud 


 


………………………………. 


(g.f.H):Simen Solbakken 


 


……………………………….. 


(g.f.KrF):Rune Skansen 


Rett utskrift: 


Bjørkelangen, 12.10.2015 


Dagfinn Lunner 


sekretær 







SAK NR.: 52/15  


KOMMUNESTYREVALGET - GODKJENNING AV VALGET  


  


Rådmannens innstilling:                                                                                                            . 


 


Valgprotokoll for valgstyret – kommunestyrevalget 2015 godkjennes. 


 


Behandling i KOMMUNESTYRET: 


 


Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 


 


Vedtak i KOMMUNESTYRET: 


 


Valgprotokoll for valgstyret – kommunestyrevalget 2015 godkjennes. 


  


 


 


  


SAK NR.: 53/15  


VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN 2015-2019  


 


Rådmannens innstilling:                                                                                                            . 


 


Valg av formannskap foretas etter kommunelovens bestemmelser. 


 


Behandling i KOMMUNESTYRET: 


 


Som tellekorps ble oppnevnt: Siri Hovde, Rune Holter og Dagfinn Lunner 


 


Representanten Randi Merete Hoel Ransberg la fram listeforslag fra 


Arbeiderpartiet/Senterpartiet med følgende kandidater: 


1. Roger Evjen, AP 


2. Geir Harald Olsen, SP 


3. Randi Merete Hoel Ransberg, AP 


4. Stein Gunnar Lie, AP 


5. Eli Ingeborg Ostrø, AP 


6. Tommy Lunaas, AP 


7. Eline Hestsveen, SP 


8. Maria Isabel Rye, AP 


9. Inge Martinsen, AP 


10. Sidsel Røberg Gulbrandsen, AP 


11. Johan Petter Simonsen, SP 


12. Even Berg Nordmo, AP 


 


 







Representanten Simen Solbakken la fram listeforslag fra Fremskrittspartiet/Høyre med 


følgende kandidater: 


1. Kari Mikkelrud, Frp 


2. Rune Jørgensen, Frp 


3. Simen Solbakken, H 


4. Thor Haugerudbråthen, Frp 


5. Hans Sauge, H 


6. Harald Langved, Frp 


7. Roger Nøstvik, H 


8. Morten Nordby, Frp 


 


Representanten Rune Skansen la fram listeforslag fra Kristelig folkeparti, Sosialistisk 


folkeparti og Miljøpartiet De Grønne med følgende kandidater: 


1. Rune Skansen, Krf 


2. Line Halvorsrud, SV 


3. Nina Elisabeth Løkås, MDG 


4. Trond Granerud, Krf 


 


Møteleder Jan A. Mærli gikk igjennom listene og disse ble godkjent. 


 


Ved votering fikk de ulike listene følgende stemmetall: 


a) Listeforslaget fra Arbeiderpartier/Senterpartiet 19 stemmer 


b) Listeforslaget fra Fremskrittspartiet/Høyre  12 stemmer 


c) Listeforslaget fra Kristelig folkeparti, Sosialistisk  


folkeparti og Miljøpartiet De Grønne    4 stemmer 


Totalt avgitt 35 stemmer. 


 


Dette gir følgende mandatfordeling i formannskapet: 


- Listeforslaget fra Arbeiderpartier/Senterpartiet 5 mandater 


- Listeforslaget fra Fremskrittspartiet/Høyre  3 mandater 


- Kristelig folkeparti, Sosialistisk folkeparti  


og Miljøpartiet De Grønne    1 mandat 


 


 


Koeffisientberegning: 


DIVISJON MED: 


 
Antall 
stemmer 1 2 3 4 5 6 


Parti               


Liste 1: AP og SP 19 19,000 9,500 6,333 4,750 3,800 3,167 


Liste 2:  H og Frp 12 12,000 6,000 4,000 3,000 2,400 2,000 
Liste 3: SV, Krf og 
MDG 4 4,000 2,000 1,333 1,000 0,800 0,667 


 







Vedtak i KOMMUNESTYRET: 


 


Som formannskapets medlemmer for perioden 2015-2019 ble følgende valgt: 


 


Liste 1. Arbeiderpartiet/Senterpartiet: 


1. Roger Evjen, AP 


2. Geir Harald Olsen, SP 


3. Randi Merete Hoel Ransberg, AP 


4. Stein Gunnar Lie, AP 


5. Eli Ingeborg Ostrø, AP 


 


Varamedlemmer: 


1. Tommy Lunaas, AP 


2. Eline Hestsveen, SP 


3. Maria Isabel Rye, AP 


4. Inge Martinsen, AP 


5. Sidsel Røberg Gulbrandsen, AP 


6. Johan Petter Simonsen, SP 


7. Even Berg Nordmo, AP 


 


Liste 2. Fremskrittspartiet/Høyre: 


1. Kari Mikkelrud, Frp 


2. Rune Jørgensen, Frp 


3. Simen Solbakken, H 


 


Varamedlemmer: 


1. Thor Haugerudbråthen, Frp 


2. Hans Sauge, H 


3. Harald Langved, Frp 


4. Roger Nøstvik, H 


5. Morten Nordby, Frp 


 


Liste nr. 3. Kristelig folkeparti, Sosialistisk venstreparti og Miljøpartiet De Grønne: 


1. Rune Skansen, Krf 


 


Varamedlemmer: 


1. Line Halvorsrud, SV 


2. Nina Elisabeth Løkås, MDG 


3. Trond Granerud, Krf 


 


 


 


  







SAK NR.: 54/15  


VALG AV ORDFØRER FOR VALGPERIODEN 2015 - 2019  


 


Rådmannens innstilling:                                                                                                            . 


 


Valg av ordfører foretas etter kommunelovens bestemmelser. 


 


Behandling i KOMMUNESTYRET: 


 


Behandling i kommunestyret: 


Representanten Randi Merete Hoel Ransberg fremmet på vegne av AP, SP, SV, Krf og MDG 


forslag om Roger Evjen (AP) som ordfører. 


 


Representanten Simen Solbakken fremmet på vegne av Frp og H forslag om Kari Mikkelrud 


(Frp) som ordfører. 


 


Det ble fremsatt krav om skriftlig votering. 


 


Ved votering ble det avgitt 23 stemmer for Roger Evjen og 12 stemmer for Kari Mikkelrud. 


 


Vedtak i KOMMUNESTYRET: 


 


Roger Evjen (AP) valgt som ordfører for valgperioden 2015-2019. 


 


 


 


   


SAK NR.: 55/15  


VALG AV VARAORDFØRER FOR VALGPERIODEN 2015-2019  


 


Rådmannens innstilling:                                                                                                            . 


 


Valg av ordfører foretas etter kommunelovens bestemmelser. 


 


Behandling i KOMMUNESTYRET: 


 


Representanten Line Halvorsrud fremmet forslag på vegne av AP, SP, SV, Krf og MDG om 


Geir Olsen (SP) som varaordfører. 


 


Representanten Kari Mikkelrud fremmet forslag på vegne av Frp og H om Simen Solbakken 


(H) som varaordfører. 


Det ble satt fram krav om skriftlig votering. 


 


Ved votering ble det avgitt 23 stemmer for Geir Olsen og 12 stemmer for Simen Solbakken. 


 


 







Vedtak i KOMMUNESTYRET: 


 


Geir Olsen (SP) ble valgt som varaordfører for valgperioden 2015-2019. 


 


 


 


  


  


SAK NR.: 56/15  


VALG AV KONTROLLUTVALG FOR VALGPERIODEN 2015-2019  


 


Rådmannens innstilling:                                                                                                            . 


 


Valg av kontrollutvalg foregår etter kommunelovens bestemmelser. 


 


Behandling i KOMMUNESTYRET: 


 


Representanten Geir Olsen (SP) fremmet følgende fellesforslag fra AP, SP, SV, Krf, MDG, 


Frp og H om valg av medlemmer, leder og nestleder: 


 


Som medlemmer ble foreslått: 


1. Eva Bjøreng (AP) 


2. Lars Henrik Sundby (SP) 


3. Unni Skullerud Førrisdahl (Krf) 


4. Jon Arne Dalby (H) 


5. Rikart Pettersen (Frp) 


 


Som varamedlemmer ble foreslått: 


1. Fra representantene fra Ap, Sp og Krf: 


1. Jarle Bergsjø (SP) 


2. Trond Ydersbond (SV) 


3. Odd Gunnar Holtet (AP) 


4. Vigdis Tvete (AP) 


 


Fra representantene fra H og Frp: 


1. Hans Martin Presterud (H) 


2. Roy Tuhus (Frp) 


3. Inger Lise M. Nøstvik (H) 


 


Som leder ble foreslått valgt: Jon Arne Dalby (H) 


Som nestleder ble foreslått valgt: Eva Bjøreng (AP) 


 


Ingen andre forslag ble fremsatt. 


 


 







Vedtak i KOMMUNESTYRET: 


 


Som medlemmer av Kontrollutvalget ble valgt:  


1. Eva Bjøreng (AP) 


2. Lars Henrik Sundby (SP) 


3. Unni Skullerud Førrisdahl (Krf) 


4. Jon Arne Dalby (H) 


5. Rikart Pettersen (Frp) 


 


Som varamedlemmer ble valgt: 


Fra representantene fra Ap, Sp og Krf: 


1. Jarle Bergsjø (SP) 


2. Trond Ydersbond (SV) 


3. Odd Gunnar Holtet (AP) 


4. Vigdis Tvete (AP) 


 


Fra representantene fra H og Frp: 


1. Hans Martin Presterud (H) 


2. Roy Tuhus (Frp) 


3. Inger Lise M. Nøstvik (H) 


 


Jon Arne Dalby (H) valgt som leder. 


Eva Bjøreng (AP) valgt som nestleder. 


 


 


 


 


  


SAK NR.: 57/15  


VALG TIL KS - FYLKESMØTE 2015-2019  


  


Rådmannens innstilling:                                                                                                            . 


 


Som medlemmer og varamedlemmer til KS fylkesmøte for perioden 2015-2019 velges: 


 


Medlemmer:     Varamedlemmer: 


 


………………………   …………………………… 


………………………   …………………………… 


………………………   …………………………… 


 


 


 


 


 


 







Behandling i KOMMUNESTYRET: 


 


Representanten Simen Solbakken (H) fremmet følgende forslag: 


 


Som utsendinger til KS- Fylkesmøte foreslås valgt: 


1. Roger Evjen (AP) 


2. Geir Olsen (SP) 


3. Hans Aanerud Sauge (H) 


 


Som varamedlemmer foreslås valgt: 


1. Randi Ransberg (AP) 


2. Eline Hestsveen (SP) 


3. Kari Mikkelrud (FrP) 


 


Ingen andre forslag ble fremsatt. 


 


Vedtak i KOMMUNESTYRET: 


 


Som medlemmer og varamedlemmer til KS fylkesmøte for perioden 2015-2019 velges: 


 


Medlemmer:     Varamedlemmer: 


Roger Evjen (AP)    Randi Ransberg (AP)    


Geir Olsen (SP)    Eline Hestsveen (SP) 


Hans Aanerud Sauge (H)   Kari Mikkelrud (FrP) 


 


 


 


   


SAK NR.: 58/15  


VALG AV VALGKOMITÈ - SAMMENSETNING AV STYRER, RÅD OG UTVALG FOR 


VALGPERIODEN 2015-2019  


 


Rådmannens innstilling:                                                                                                            . 


 


 Som valgkomitè for valg av medlemmer til styrer, råd og utvalg velges: 


 


Behandling i KOMMUNESTYRET: 


 


Ordfører Roger Evjen foreslo at formannskapet samt gruppefører for SV og MDG velges som 


valgkomitè. 


 


Ingen andre forslag ble fremsatt. 


 


 


 


 







Vedtak i KOMMUNESTYRET: 


 


Formannskapet samt gruppefører for SV og MDG velges som valgkomitè for sammensetning 


av styrer, råd og utvalg for valgperioden 2015-2019. 


 


 


 


  


  


SAK NR.: 59/15  


VALG AV REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE KOMMUNESTYRETS OG 


FORMANNSKAPETS PROTOKOLLER  


  


Rådmannens innstilling:                                                                                                            . 


 


Til å underskrive kommunestyrets og formannskapets protokoller velges følgende: 


 


Behandling i KOMMUNESTYRET: 


 


Ordfører Roger Evjen foreslo at følgende i tillegg til ordfører undertegner protokollen: 


Kari Mikkelrud (Frp), Rune Skansen (Krf) og Simen Solbakken (H). 


 


Ingen andre forslag ble fremsatt. 


 


Vedtak i KOMMUNESTYRET: 


 


Ordfører Roger Evjen (AP), Kari Mikkelrud (Frp), Rune Skansen (Krf) og Simen Solbakken 


(H) undertegner kommunestyrets og formannskapets protokoller i valgperioden 2015-2019. 


  


 


 


 


  








Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner 


  


Dato FOR-2004-06-15-905 


Departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet 


Publisert I 2004 hefte 7 


Ikrafttredelse 01.07.2004, 01.01.2005, 01.11.2007 


Sist endret FOR-2013-06-13-613 fra 01.07.2013 


Endrer FOR-1993-01-13-4044  


Gjelder for Norge 


Hjemmel LOV-1992-09-25-107-§77  


Kunngjort 22.06.2004 


Rettet  


Korttittel Forskrift om kontrollutvalg i kommuner/fylkesk. 


 


Kapitteloversikt: 


 Kap. 1. Virkeområde (§1) 


 Kap. 2. Kontrollutvalgets sammensetning. Utskifting av medlemmer (§§ 2 - 3) 


 Kap. 3. Alminnelige regler om kontrollutvalgets ansvar og oppgaver (§§ 4 - 5) 


 Kap. 4. Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon (§§ 6 - 8) 
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 Kap. 7. Særlige oppgaver for kontrollutvalget (§§ 16 - 18) 


 Kap. 8. Saksbehandling og sekretariat. (§§ 19 - 20) 


 Kap. 9 Ikrafttredelse - overgangsregler (§§ 21 - 22) 


 


Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet (nå Kommunal- og 


moderniseringsdepartementet) 15. juni 2004 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 


107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 11. 


Endringer: Endret ved forskrifter 26 mai 2011 nr. 557, 6 des 2012 nr. 1151, 13 juni 2013 


nr. 613. 


Kap. 1. Virkeområde 


§ 1.Virkeområde 


Forskriften omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder 


utvalgets ansvar og oppgaver, regler om saksbehandling m.m. jf. kommuneloven § 77. 
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Kap. 2. Kontrollutvalgets sammensetning. Utskifting av 


medlemmer 


§ 2.Valg og sammensetning 


Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn 


med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha 


minst tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og 


varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. 


Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets 


medlemmer. 


Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget når 


utvalgets saker behandles. 


 


§ 3.Utskifting av medlemmer 


Kommunestyret eller fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets 


medlemmer. Ved utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas 


nyvalg av samtlige medlemmer i utvalget. 


 


Kap. 3. Alminnelige regler om kontrollutvalgets ansvar og 


oppgaver 


§ 4.Tilsyn og kontroll 


Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller 


fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder 


påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 


Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukket møte i kommunens eller 


fylkeskommunens folkevalgte organer. Kommunestyret eller fylkestinget kan bestemme, i 


forskrift eller for ett enkelt møte, at kontrollutvalget ikke har rett til å være til stede i lukket 


møte i kommunestyret eller fylkestinget. 


Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller 


fylkeskommunens folkevalgte organer. 


0 Endret ved forskrift 6 des 2012 nr. 1151 (i kraft 1 jan 2013). 


 


§ 5.Innhenting av opplysninger 


Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, 


kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser 


som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. For kontrollutvalgets 







medlemmer og dets sekretariat gjelder forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om 


taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 mv. 


Dersom kommunen eller fylkeskommunen har egen ansatt revisor, kan kontrollutvalget 


be om adgang til revisjonens arbeidsdokumenter og kan kreve opplysninger av 


revisjonen. 


 


Kap. 4. Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 


§ 6.Regnskapsrevisjon 


Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og 


kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende 


måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette 


foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal 


revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. 


 


§ 7.Uttalelse om årsregnskapet 


Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 


uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen 


avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være 


formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det 


kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 


kommunestyret/fylkestinget. 


 


§ 8.Oppfølging av revisjonsmerknader 


Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf. forskrift om revisjon i kommuner og 


fylkeskommuner § 4, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp. 


Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt 


opp på en tilfredsstillende måte. Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller 


fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller fylkestingets merknader er blitt fulgt opp. 


 


Kap. 5. Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon 


§ 9.Forvaltningsrevisjon 


Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir 


gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel. 







Forvaltningsrevisjon kan utføres av andre enn den som er ansvarlig for revisjon av 


kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap eller et kommunalt eller 


fylkeskommunalt foretaks årsregnskap. 


 


§ 10.Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 


Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter 


at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 


forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan 


delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 


Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens 


virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet 


for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. 


 


§ 11.Rapporter om forvaltningsrevisjon 


Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, skal 


kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke 


forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og om resultatene av disse, jf. § 8 i forskrift om 


revisjon i kommuner og fylkeskommuner. 


 


§ 12.Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter 


Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til 


behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. 


Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan 


kommunestyrets eller fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt 


fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke 


er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte. 


 


Kap. 6. Selskapskontroll 


§ 13.Selskapskontroll 


Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 


fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 


Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter 


at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 


selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller 


fylkeskommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å 


identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike 







selskapene. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan 


delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden 


Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll. 


0 Endret ved forskrift 6 des 2012 nr. 1151 (i kraft 1 jan 2013). 


 


§ 14.Selskapskontrollens innhold 


Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av 


eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om 


den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette 


i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger 


(eierskapskontroll). 


Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i 


kommuner og fylkeskommuner kap. 3. 


 


§ 15.Rapportering om selskapskontrollen 


Kontrollutvalget fastsetter selv hvordan utført selskapskontroll skal rapporteres til 


utvalget, herunder hvilket innhold slik rapport skal ha. Et selskap som er omfattet av 


selskapskontrollen, og den som utøver kommunens eierfunksjon, skal alltid gis anledning 


til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som omtales i rapporten. Eventuelle kommentarer 


skal fremgå av rapporten. 


Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av selskapskontroll skal kontrollutvalget 


avgi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke kontroller som er gjennomført 


samt om resultatene av disse. 


 


Kap. 7. Særlige oppgaver for kontrollutvalget 


§ 16.Valg av revisjonsordning. Valg av revisor 


Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal 


ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale 


med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. 


Dersom kommunestyret eller fylkestinget vedtar å konkurranseutsette hele eller deler av 


revisjonen, foretar kommunestyret eller fylkestinget selv valg av revisor etter innstilling 


fra kontrollutvalget. 


Valgt revisor tjenestegjør inntil ny revisor er valgt av kommunestyret eller fylkestinget. 


 


§ 17.Saker om ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse 







Der det er en egen revisjon i kommunen eller fylkeskommunen, avgir kontrollutvalget 


innstilling til kommunestyret eller fylkestinget om saker om ansettelse, suspensjon, 


oppsigelse og avskjed av ansvarlig revisor. 


Der det er en egen revisjon i kommunen eller fylkeskommunen, foretar kontrollutvalget 


ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse av revisjonens øvrige personale når 


slik myndighet ikke er delegert til revisor. 


 


§ 18.Budsjettbehandlingen 


Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen 


eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og 


revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller 


fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. 


Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til 


kontrollutvalget om budsjett for revisjonen. 


 


Kap. 8. Saksbehandling og sekretariat. 


§ 19.Saksbehandling. Møte- og talerett i kontrollutvalgets møter 


Innkalling til møtet skal med høvelig varsel sendes utvalgets medlemmer, ordfører eller 


fylkesordfører og kommunens eller fylkeskommunens oppdragsansvarlig(e) revisor(er). 


Innkallingen skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles samt 


saksdokumenter. 


Oppdragsansvarlig revisor, eller dennes stedfortreder, har møte- og talerett i 


kontrollutvalgets møter og kan forlange sine uttalelser på møtet protokollert. Møteretten 


gjelder likevel ikke når sak som angår en revisors tilsettingsforhold behandles. 


0 
Endret ved forskrifter 26 mai 2011 nr. 557 (i kraft 1 juli 2011), 13 juni 2013 nr. 613 (i 
kraft 1 juli 2013). 


 


§ 20.Sekretariat 


Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand 


som til enhver tid tilfredstiller utvalgets behov. 


Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig 


utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. 


Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon 


og av den eller de som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. 


Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens eller fylkekommunens 


administrasjon. Den som utfører revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller 


fylkeskommunen, kan ikke utøve sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. Det samme 







gjelder medlemmer av kontrollutvalget eller kommunestyret eller fylkestinget i den 


aktuelle kommunen eller fylkeskommunen. 


Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet 


kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. 


Administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde ikke 


instruksjons- eller avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet. 


0 Endret ved forskrift 6 des 2012 nr. 1151 (i kraft 1 jan 2013). 


 


Kap. 9 Ikrafttredelse - overgangsregler 


§ 21.Ikrafttredelse m.m. 


Forskriften trer i kraft fra 1. juli 2004. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 13. januar 


1993 nr. 4044 om kontrollutvalg. 


Bestemmelsen i § 2 annet ledd med krav om at minst ett av kontrollutvalgets medlemmer 


skal velges blant kommunestyret eller fylkestingets medlemmer trer i kraft fra 1. 


november 2007. 


Bestemmelsen i § 20 om sekretariatet trer i kraft fra 1. januar 2005. 


 


§ 22.Overgangsregler 


Kravet i § 10 om at kontrollutvalget senest ett år etter at kommunestyret eller fylkestinget 


er konstituert, skal vedta en plan for forvaltningsrevisjon, gjelder først fra ny valgperiode 


starter 1. november 2007. I inneværende valgperiode skal slik plan være utarbeidet 


innen 31. desember 2005. Tilsvarende gjelder for kravet i § 13 om at kommunestyret 


eller fylkestinget senest innen utgangen av året etter at det er konstituert skal utarbeide 


en plan for selskapskontroll. 


Fram til 1. januar 2005 kan kommunens revisor utføre saksutredning og sekretærbistand 


for kontrollutvalget. 


 








 


 


 


 


 


TILTAKSPLAN  


2015 
 


 


KONTROLLUTVALGET I  


AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 
 


 


 
 


 


Oppdatert 11.11.15 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


Kontrollutvalget i Aurskog-Høland kommune 
 


 


___________________________________________________________________________ 


 


2 


 Faste saker hvert møte 
  Orientering/rapportering fra revisjonen 


  Oversikt over saker behandlet/til oppfølging i kontrollutvalget 


  Referatsaker 


  Eventuelt 


 


 


 


Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen 
11.2.15  Tips/varslinger 2014, samt fylkesmannsrapport Aursmoen skole. 


18.3.15  Orientering ved rådmannen vedrørende oppfølging av Digerneset-saken. 


23.4.15  Henvendelse til kontrollutvalget vedr. Fylkesmannens tilsynssak på Aursmoen 


skole. 


 Diskusjon: Orientering om omstillingsprosjektet jf. Behandling av Økonomiplan 


2014 – 2017.    


27.5.15  Romerike Revisjon IKS orienterer om ekstern varslingsordning. 


2.9.15  Sak om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR). 


21.10.15 (avlyst)   


25.11.15  Opplæring av nytt kontrollutvalg. 


 Sak om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) – januar møtet. 


 


Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 
11.2.15   


18.3.15   


23.4.15  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2014.  


 Nummerert brev nr. 1 – årsregnskap 2014. 


27.5.15  Utsatt sak: Nummerert brev nr. 1 – årsregnskap 2014.  


2.9.15   


21.10.15 (avlyst)   


25.11.15   
 


 


Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon  
11.2.15   


18.3.15   


23.4.15   


27.5.15  Behandle forvaltningsrevisjonsrapport - Kriterier for tildeling av sykehjemsplass. 


2.9.15  Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Politiattester.  


21.10.15 (avlyst)   


25.11.15   


 Overordnet analyse – januar møtet. 
 Bestille neste forvaltningsrevisjonsprosjekt – januar møtet. 


 


Møte Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
11.2.15   


18.3.15   


23.4.15     
27.5.15   


2.9.15   
21.10.15 (avlyst)   


25.11.15   


 Overordnet analyse. 
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Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
11.2.15   


18.3.15   


23.4.15   


27.5.15   


2.9.15  Rapport revisjonsåret 2014/2015. 


21.10.15 (avlyst)   


25.11.15   


 Oppdragsansvarlig revisorer avgir skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet – januar møtet. 


 Engasjement brev fra Romerike Revisjon IKS – januar møtet. 


 Overordnet revisjonsstrategi fra Romerike Revisjon IKS. 


 Rapport revisjonsåret 2015.  


 


Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
11.2.15   


18.3.15   


23.4.15   


27.5.15   


2.9.15  Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2016.    


21.10.15 (avlyst)   


25.11.15   


 


 


Møte Oppgaver knyttet til kontrollutvalgets rapportering 
11.2.15  Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas, og sendes kommunestyret til 


orientering. 


18.3.15   


23.4.15   


27.5.15   


2.9.15  Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget. 


21.10.15 (avlyst)   


25.11.15   


 Kontrollutvalgets årsplan for 2016 vedtas, og sendes kommunestyret til orientering – januar møtet. 


 


 


 


 








 


Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 
 


 


§ 77.Kontrollutvalget 


1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende 
tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal 
ha minst tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og 
varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av 
utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. 
Utvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget når utvalgets saker 
behandles. 


2. Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av 
formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller 
fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller 
fylkesråd og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen. 


3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets 
medlemmer. 


4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir 
revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll 
med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og 
vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 
forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 


5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 


6. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller 
fylkestinget. Før en sak rapporteres til kommunestyret eller fylkestinget skal den ha vært 
forelagt administrasjonssjefen til uttalelse. 


7. Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av 
taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de 
undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. 


8. Kommunens og fylkeskommunens revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets 
møter. 


9. Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget. 


10. Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om kontrollutvalgets 
oppgaver og saksbehandling mv. 


 







