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MØTEINNKALLING   
 

Aurskog-Høland kontrollutvalg 
 
Dato: 27.01.2016 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 

1/16 15/00049-3 
Overordnet analyse Aurskog-Høland kommune – 
opplegg og fremdrift 

18:00 

2/16 15/00045-3 
Orientering om overordnet revisjonsstrategi og 
revisjonsplan for regnskapsrevisjon 2015 

19:00 

3/16 15/00045-2 Engasjement brev fra Romerike Revisjon IKS 19:30 

4/16 16/00026-1 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 19:45 

5/16 15/00046-2 Sammenstillingsnotat korttidsopphold i institusjon 20:00 

6/16 16/00016-1 Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt 20:15 

7/16 15/00046-1 
Sak om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 
(SNR) 

20:45 

8/16 15/00273-2 
Henvendelse til kontrollutvalget – Bjørkelangen 
skole 

21:00 

9/16 15/00042-1 Kontrollutvalgets årsplan for 2016 21:15 

10/16 15/00043-1 Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 21:30 

11/16 16/00017-1 Referater 21:45 

12/16 16/00018-1 Eventuelt 22:00 

mailto:oyshag@lorenskog.kommune.no
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Lørenskog, 20.01.2016 
 
 
John Arne Dalby 
Kontrollutvalgsleder 
                                                                 Øystein Hagen 
                                                                 Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS   
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Saker til behandling 

1/16 Overordnet analyse Aurskog-Høland kommune – opplegg og 
fremdrift 
 
Arkivsak-dok. 15/00049-3 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Aurskog-Høland kontrollutvalg 27.01.2016 1/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget slutter seg til opplegget og fremdriftsplanen for overordnet 

analyse. 
2. Kontrollutvalget tar informasjon fra rådmannen til orientering 
 
 
Vedlegg:  
1. Skriftlig innspill fra rådmannen om kommunens risikoområder (ettersendes, eller 

deles ut i møtet) 
2. Utvalgte KOSTRA-tall (deles ut i møtet) 
3. NRKs bearbeiding og fremstilling av KOSTRA tall (presenteres i møtet) 
4. KMDs sammenligning av kommuner (presenteres i møtet) 
 
 

Saksframstilling: 
Det skal utarbeides overordnet risiko- og vesentlighetsanalyser i starten av hver 
valgperiode. Analysene skal danne grunnlag for kontroll- og tilsynsarbeidet i utvalget 
i fireårs- perioden, og skal munne ut i planer for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll. Planene skal vedtas av kommunestyret i løpet av 2016, og skal gi 
kontrollutvalget et godt grunnlag for å bestille forvaltningsrevisjoner og 
selskapskontroller fra revisor.  
 
Det er viktig at kontrollutvalg kommer tidlig i gang med arbeidet med overordnet 
risiko- og vesentlig- hetsanalyse. Dette gjør utvalget raskt kjent med den kommunale 
forvaltningen og hvilke utfordringer kommunen står overfor. Dessuten har utvalget en 
tidsfrist på dette arbeidet i og med at både plan for forvaltningsrevisjon og plan for 
selskapskontroll skal behandles i kommunestyret innen utgangen av 2016. I denne 
saken konsentrerer vi oss om forvaltningsrevisjon. 
 
Det stilles få krav til hvordan overordnet risiko- og vesentlighetsanalyse skal 
gjennomføres, og analysene utføres på ulike måter. Det er imidlertid vanlig å bygge 
på en analyse av risiko og vesentlighet. Med risiko menes i denne sammenheng er 
faren for at det kan forekomme avvik fra for eksempel regelverk, mål, vedtak og 
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andre føringer som kommunen har satt for virksomheten. Risikovurderingen er 
sammensatt av to elementer: 

 Vurdering av konsekvens dersom risikofaktoren inntreffer  

 Vurdering av sannsynlighet for at risikofaktoren inntreffer 
 
Risiko bør vurderes innenfor alle kommunens tjenesteområder.  
 
Når risikofaktorene er identifisert og vurdert, skal kontrollutvalget vurdere 

skjønnsmessig hvor vesentlig de ulike risikofaktorene er i forhold til virksomhetens 

målsettinger. Med vesentlighet menes hvor store er konsekvensene dersom det 

negative inntreffer. En trussel som ikke har noen stor betydning eller konsekvens for 

kommunen og som med liten sannsynlighet vil inntreffe, gir liten grunn til bekymring. 

Vesentlighet kan vurderes ut fra ulike perspektiver; det økonomiske, det politiske, 

brukerperspektivet, medarbeiderperspektivet og samfunns- og miljøperspektivet.  

Vesentlighetsvurderingen danner grunnlag for at utvalget kan prioritere mellom 
områder i kommunen hvor det identifiseres risiko for avvik.  
 
Det er ikke sekretariatets intensjon at denne analysen skal være uttømmende eller 
altomfattende. Til det er den kommunale hverdag for kompleks og omskiftelig. 
 
I arbeidet med overordnet analyse er det er viktig at kontrollutvalget prioriterer tid og 
ressurser, slik at utvalget får et godt grunnlag til å velge hvilke prosjekter som skal 
gjennomføres i perioden. Samtidig må utvalget sørge for at analysene dekker de 
viktigste områdene i kommunens virksomhet og eierskap. 
 
Vi legger opp til at analysen skal bygge på et bredt grunnlag av kilder slik som for 
eksempel: 

• KOSTRA-data (Statistikk kommunen rapporterer til SSB) og andre kilder. 
• Innbyggerundersøkelsen fra Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). 
• Orientering og innspill fra rådmannen. 
• Innspill fra revisor. 
• Tilsynsrapporter og andre eksisterende evalueringer av forvaltningen. 
• Kommunale plan- og strategidokumenter. 

 
Sekretariatet har mottatt innspill fra revisor. 
 
I hvilken grad politiske ledere skal involveres er et spørsmål kontrollutvalget må ta 
stilling til. Dette kan gjøres ved å invitere ordfører til å gi sine innspill på risikoområder 
i kontrollutvalgsmøte. Andre måter å få innspill på kan være at sekretariatet har møte 
med gruppelederne eller at utvalgsmedlemmene sørger for å innhente innspill fra 
sine respektive grupper.  
 
Den overordnede analysen må tydelig angi hva som er de mest vesentlige 
risikoområdene i kommunen, og skal presenteres i et dokument som kontrollutvalget 
vil benytte aktivt i kontrollarbeidet. 
 
En helthetlig plan for kontrollarbeidet 
Analysen vil munne ut i en helthetlig plan for kontrollutvalgets arbeid, hvor en plan for 
valg av bestilling av forvaltningsrevisjon inngår. I planen skal det fremgå hvilke 
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prosjekter kontrollutvalget ønsker å bestille, gjerne med en beskrivelse av hva som vil 
være i fokus ved gjennomføring av det enkelte prosjekt. Det bør også fremgå enten 
av planen eller av vedtaket i kommunestyret om kontrollutvalget har mandat til å 
endre planen underveis i perioden.  
 
 
Prosess og fremdrift 
 

Januar Rådmannen er invitert til å gi en presentasjon av kommunen og gi 
innspill på risikoområder. Sekretariatet legger frem sak om 
overordnet analyse hvor kommunens aktiviteter er beskrevet ved 
KOSTRA-tall. 

Mars Ordfører inviteres til å gi innspill på risikoområder. 
 

April Sekretariatet legger frem en foreløpig presentasjon av 
tjenesteområdene. 
Kontrollutvalget drøfter risikoområder og vesentlighet. 

Mai Kontrollutvalget sluttfører diskusjonen om risikoområder og 
vesentlighet og prioriterer områder/tema samt hvordan utvalget vil 
jobbe med dem. Sekretariatet legger frem utkast til overordnet 
analyse.  
Overordnet analyse vedtas. 

September Sekretariatet legger frem utkast til plan for kontroll- og 
tilsynsarbeidet. Plan for kontroll- og tilsynsarbeidet vedtas. Plan for 
forvaltningsrevisjon oversendes kommunestyret.  

 
 
I dette møtet 
Kontrollutvalget har bedt rådmannen om en presentasjon av Aurskog-Høland 
kommune. Kontrollutvalget er nyvalgt, og har behov for en generell presentasjon på 
et overordnet nivå av kommunen, sektorene, tjenesteproduksjon og – kvalitet.  
I tillegg har utvalget bedt om at det legges vekt på utfordringer og rådmannens 
internkontrollaktiviteter. Rådmannens skriftlige innspill av kommunens risikoområder 
ettersendes, eller presenteres i møtet.   
 
I tillegg legger sekretariatet frem følgende informasjon om kommunen i møtet: 

 Utvalgte KOSTRA-tall  

 NRKs bearbeiding og fremstilling av KOSTRA tall   

 KMDs sammenligning av kommuner  
 
Det legges opp til at kontrollutvalget bearbeider informasjonen fra dette møtet i 
aprilmøte (se kapittel om prosess og fremdrift).  
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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2/16 Orientering om overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan 
for regnskapsrevisjon 2015 

Arkivsak-dok. 15/00045-3 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Aurskog-Høland kontrollutvalg 27.01.2016 2/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar fremleggelsen om overordnet revisjonsstrategi for 
regnskapsrevisjon 2015 og revisjonsplan for Aurskog-Høland kommune til 
orientering. 

Vedlegg:  
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2015 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen blir revidert på en betryggende måte. 
Revisjon av årsregnskapet er en helt sentral del av kommunens egenkontroll. 
Revisor avdekker og forebygger feil og mangler i kommunens økonomiske 
rapportering gjennom sine kontroller. I tillegg veileder revisor kommunen for å bidra 
til å forebygge og avdekke feil og misligheter. 

Regnskapsrevisjonen skal gi grunnlag for å bekrefte at årsregnskapet er avlagt i 
henhold til lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Revisor går ikke gjennom 
alle tall i årsregnskapet, men kontrollerer deler av det, basert på en vurdering av 
risiko for vesentlige feil i regnskapet. 

I tillegg til at kontrollutvalget holder seg løpende orientert om revisjonsarbeidet 
gjennom regnskapsåret, så ivaretar utvalget sitt påseansvar ved å følge opp 
revisjonen og revisjonsarbeidet ved å få forelagt seg en strategi og plan for 
regnskapsrevisjonen, samt underliggende risikovurderinger. 

Det er et krav (ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap) at revisor skal 
utarbeide en plan for hvordan revisjonen skal gjennomføres. Revisjonsplanen bygger 
på en overordnet revisjonsstrategi som beskriver revisjonens formål og omfang, når 
revisjonen skal utføres og hvilken angrepsvinkel den skal ha. Revisjonsplan og – 
strategi baseres på en vurdering av risiko og vesentlighet.  

Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å dokumentere tilstrekkelige og 
effektive revisjonshandlinger i forbindelse med regnskapsrevisjon. 
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Revisjonen legger frem den overordnede revisjonsstrategien for Aurskog-Høland 
kommune i denne saken. Revisjonsstrategien beskriver ressursinnsats, formål, 
foreløpig risikovurdering og fastsettelse av vesentlighetsgrense for 
regnskapsrevisjonen 2015. I tillegg vil revisjonen gi utvalget en muntlig orientering 
om revisjonsplanen. 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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3/16 Engasjement brev fra Romerike Revisjon IKS 

Arkivsak-dok. 15/00045-2 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Aurskog-Høland kontrollutvalg 27.01.2016 3/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisjonens engasjementsbrev til orientering. 

Vedlegg:  
Engasjementsbrev – Aurskog-Høland kommune 

Saksframstilling: 
Romerike Revisjon IKS er valgt til kommunens revisor. Revisjonen består av 
forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon, og omfatter revisjonen av 
kommuneregnskapet. Revisor har et selvstendig faglig ansvar for å foreta revisjon i 
samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk (GKRS).  

I vedlagte engasjementsbrev til kontrollutvalget har Romerike Revisjon beskrevet sin 
forståelse av revisjonsoppdraget, slik at kontrollutvalget får en oppfatning av 
rollefordeling og hva som kan forventes av revisjonen. Det er imidlertid viktig å 
understreke at engasjementsbrevet ikke kan begrense pliktene revisor har etter lov 
og forskrift, men har som formål å klargjøre ansvar og omfanget av revisjonen på 
områder som ikke er dekket av regelverket. 

Engasjementsbrev for revisjonsoppdraget utarbeides for hver valgperiode eller oftere 
dersom det er forhold som tilsier det. 

Tilbake til sakslisten 
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4/16 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 
 
Arkivsak-dok. 16/00026-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Aurskog-Høland kontrollutvalg 27.01.2016 4/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 

Saksframstilling: 
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 
 
Revisjonen vil legge frem en halvårsrapport for revisjonsarbeidet i Aurskog-Høland 
kommune. 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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5/16 Sammenstillingsnotat korttidsopphold i institusjon 

Arkivsak-dok. 15/00046-2 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Aurskog-Høland kontrollutvalg 27.01.2016 5/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar sammenstillingsnotat korttidsopphold i institusjon til orientering og 
oversender det til kommunestyret med følgende innstilling: 

 Kommunestyret tar sammenstillingsnotat korttidsopphold i institusjon til
orientering.

Vedlegg:  
Sammenstillingsnotat korttidsopphold i institusjon 

Saksframstilling: 
Forvaltningsrevisjonsrapporten korttidsopphold i institusjon, tildelingspraksis og 
internkontroll ble behandlet i kontrollutvalget den 27. mai 2015. Kommunestyret 
behandlet rapporten den 15.6.15, sak 36/15. 

Flere av kontrollutvalgene på Romerike bestilte forvaltningsrevisjon innenfor 
korttidsopphold på sykehjem. Disse var Nes, Aurskog-Høland og Fet. I notatet 
sammenligner revisjonen de tre kommunene når det gjelder tildelingspraksis og 
internkontroll. 

Målet med notatet er å formidle det revisjonen mener er fellestrekk og 
gjennomgående utfordringer. Notatet skal gi informasjon. Det er ikke ment at det skal 
undergis noen behandling. De forhold notatet tar for seg ble behandlet når man 
behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten. Kommunestyret har behandlet rapporten, 
og da bør også notatet oversendes kommunestyret til orientering. 

Tilbake til sakslisten 
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6/16 Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Arkivsak-dok. 16/00016-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Aurskog-Høland kontrollutvalg 27.01.2016 6/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor området …… fra 
Romerike Revisjon IKS. Utvalget ber revisjonen om å legge frem et diskusjonsnotat, 
basert på diskusjonen i møtet, for dette prosjektet i sitt neste møte den xx.xx.xxxx. 

Vedlegg: 
1. Plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2015
2. Pågående og prioriterte forvaltningsrevisjonsprosjekter for alle kommunene på 

Romerike

Saksframstilling: 
Kontrollutvalgsforskriftens § 9 sier at kontrollutvalget skal påse at kommunens 
virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 
vedtak og forutsetninger. Herunder om 
a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med

kommunestyrets vedtak og forutsetninger,
b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er

satt på området,
c) regelverket etterleves,
d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,
e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med

offentlige utredningskrav,
f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller

fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.

Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god 
kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det 
skal etableres revisjonskriterier for det enkelte prosjekt. 

Med utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2015 (vedlegg 1) så har 
kontrollutvalget vedtatt følgende prioriteringer av forvaltningsrevisjonsprosjekter: 
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1. Kriterier for tildeling av sykehjemsplass (gjennomført 2015) 
2. Spesialpedagogisk hjelp barnehage/spesialundervisning grunnskole 
3. Tjenester ved nedsatt funksjonsevne 
4. Enkeltvedtak og oppfølging av planer 
5. Anskaffelser 
 
Kontrollutvalget er gitt fullmakt til å gjøre endringer i planen ved behov, slik at også 
andre områder enn det som er prioritert kan velges. I den forbindelse har 
sekretariatet lagt ved en oversikt over pågående og prioriterte 
forvaltningsrevisjonsprosjekter for alle kommunene på Romerike (vedlegg 2).  
 
Det legges opp til en diskusjon i denne saken hvor kontrollutvalget velger ut tema for 
neste forvaltningsrevisjonsprosjekt. Basert på valg av tema så må kontrollutvalget 
spesifisere ønsket vinkling og problemstilling(er) på prosjektet, samt bestille en 
prosjektplan fra revisjonen. Kontrollutvalget kan bestille et diskusjonsnotat fra 
revisjonen med forslag til mulig viklinger og problemstillinger til valgt tema(er). 
 
 
 

Tilbake til sakslisten   
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7/16 Sak om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) 

Arkivsak-dok. 15/00046-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Aurskog-Høland kontrollutvalg 27.01.2016 7/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget bestiller en forundersøkelse fra revisjonen som tar sikte på å

avklare de tre beskrevne problemstillingene.
2. Eventuelle forhold som ikke lar seg avklare i forundersøkelsen skal kvitteres ut i

en prosjektplan. Kontrollutvalget vil ta stilling til denne planen og vurdere om man
ønsker å gå videre med en mer inngående undersøkelse.

3. Forundersøkelsen og eventuell prosjektplan leveres innenfor rammen av 75 til
100 timer og leveres til behandling i april 2016.

Vedlegg:  
Kontrollutvalgssak 24/2015 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet sak om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) i 
møte den 02.09.2015, sak 24/2015. Det vises til vedlegg. Her vedtok utvalget at det 
ønsker å undersøke følgende tre forhold: 

 Påstand om bevilgning på 139.000 kr til rådhustak i Latvia

 Påstanden som daværende daglig leder i 2011 påpekte at man ikke kjente til

bruken av 2 mill. kroner

 Påstand om rolleblanding

Kontrollutvalget har bedt om en tilbakemelding på hvem som ønsker å gå videre, 
samt en konkretisering og avgrensning av problemstillingene.  

Formålet med undersøkelsen er å belyse de tre overnevnte forhold for å få svar på 
om påstandene som er fremkommet i pressen stemmer.   
Når det gjelder konkretisering og avgrensning av problemstillingene så foreslår 
sekretariatet følgende: 
Problemstilling 1. Det blir påstått at det er gitt en takkegave i 2001, i forbindelse med 
en studietur til Latvia, på 139.000 kr til nytt rådhustak i Latvia. 
Kontrollutvalget ønsker å få vite om gaven ble gitt og ble brukt til rett formål, var det 
budsjettert og godkjent av styret, og er det bokført i selskapets regnskap?  
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Problemstilling 2. Tidligere daglig leder i SNR orienterte styret via et styredokument i 
2011 at man ikke kjenner til bruken av ca. to millioner bevilgede kroner. Dette skal 
være dokumentert i et styredokument fra september 2011.  
Kontrollutvalget ønsker å få svar på hva pengene opprinnelig var bevilget til? Hvis 
pengene ikke ble brukt til bevilget formål - hva ble så pengene brukt til? Er det 
bokført noe i regnskapet vedrørende de bevilgede pengene?   
 
Problemstilling 3. Tidligere ordfører i Skedsmo var samtidig styreleder i 
kunnskapsbyen Lillestrøm og SNR.  
Kontrollutvalget ønsker å få vite hvordan habilitetsreglene har blitt ivaretatt i styret i 
SNR? Har det vært en sammenblanding av interesser ved det nære forholdet mellom 
SNR og Kunnskapsbyen Lillestrøm?   
 
Det er viktig å være klar over risikoforhold forbundet med dette prosjektet da flere av 
forholdene går flere år tilbake i tid. Dette kan gjøre det tidkrevende å få frem 
opplysninger, og om det i det hele tatt lar seg gjøre å etterprøve i dag.  
 
Kontrollutvalget må ta stilling til de foreslåtte problemstillingene til dette prosjektet. 
Hvis utvalget velger å gå videre med prosjektet så foreslås følgende fremdriftsplan: 
1) Kontrollutvalget bestiller en forundersøkelse fra revisjonen som tar sikte på å 

avklare de tre overnevnte problemstillingene.  

2) Eventuelle forhold som ikke lar seg avklare i en forundersøkelse vil bli kvittert ut i 

en prosjektplan. Denne planen må da kontrollutvalget ta stilling til og vurdere om 

man ønsker å gå videre med en mer inngående undersøkelse.  

Revisjonsundersøkelsen skal gjennomføres innenfor rammen av 75 til 100 timer, 
fordelt på alle kontrollutvalgene som velger å delta, og leveres til kontrollutvalget i 
marsmøtet 2016. 
 
Kontrollutvalget i Sørum, Rælingen og Nittedal har behandlet denne saken, og 
forslag til vedtak i denne saken er likelydende deres vedtak. De øvrige 
kontrollutvalgene i SNR kommunene vil få den samme saken til behandling. 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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8/16 Henvendelse til kontrollutvalget – Bjørkelangen skole 

Arkivsak-dok. 15/00273-2 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Aurskog-Høland kontrollutvalg 27.01.2016 8/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling. 

Vedlegg:  
Henvendelse til kontrollutvalget 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra Vigdis Tvete vedrørende oppfølging 
av vedtak knyttet til bygging av ny skole på Bjørkelangen (vedlegg).    

I merknadene til kontrollutvalgsforskriftens § 4 står det blant annet at 
«Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved 
kommunens/fylkeskommunens virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll 
eller tilsyn.» Det står også at «Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre enn 
de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret/fylkestinget, eller der det 
framgår av forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Når det gjelder 
henvendelser fra andre enn kommunestyret/fylkestinget eller revisjonen, må 
kontrollutvalget selv vurdere om saken hører inn under utvalgets kompetanseområde 
og om det vil prioritere saken.»  

Om kontrollutvalget skal behandle en sak, vil være avhengig av om saken ligger 
innenfor kontrollutvalgets mandat. Kontrollutvalgets mandat er å føre kontroll og 
tilsyn med forvaltningen. For enhver henvendelse må det i tillegg vurderes om saken 
representerer en tilstrekkelig risiko for manglende måloppnåelse, regeletterlevelse 
eller vedtaksoppfølging. Når det gjelder slike initiativ og henvendelser er det utvalget 
selv som foretar en vurdering, og det er helt opp til utvalget å avgjøre om man skal 
gå nærmere inn i en henvendelse eller ikke. 

Kontrollutvalget kan behandle saker fra innbyggere eller andre aktører som mener de 
har en sak for kontrollutvalget. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og behandler 
ikke klager på enkeltvedtak. Det kontrollutvalget kan gjøre, er å undersøke 
henvendelser som kan indikere svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at 
kommunen ikke følger de lover og retningslinjer som den er underlagt. Fokuset bør 
være på systemkontroll. Det som kan tale for at kontrollutvalget avventer en 
undersøkelse er at saken er under politisk behandling, saken er oversendt 
fylkesmannen, eller at fylkesmannen er i gang med tilsyn på samme område.  
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Det legges opp til at kontrollutvalget vurderer den mottatte henvendelse i møtet. 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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9/16 Kontrollutvalgets årsplan for 2016 

Arkivsak-dok. 15/00042-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Aurskog-Høland kontrollutvalg 27.01.2016 9/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2016, med de endringer som

fremkom i møtet.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2016 til orientering.

Vedlegg:  
Forslag til kontrollutvalgets årsplan for 2016 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for 
kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å 
ivareta oppgavene sine. Planen inneholder også en oversikt over de områder som er 
prioritert og hvilke kontroll- og tilsynsoppgaver som vil stå i fokus. 

Årsplanen er forankret i kontrollutvalgsreglementet § 5. Sammen med 
kontrollutvalgsreglement, møtekalender og budsjett for kontroll og tilsyn så utgjør 
årsplanen et viktig styringsdokument for utvalget. 

Kontrollutvalget er nyvalgt og i henhold til Forskrift for kontrollutvalg skal 
kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter 
at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet 
analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. 
Arbeidet med overordnet analyse og planene vil være et prosessarbeid som vil pågå 
gjennom hele 2016, og har derfor fått anselig plass i årsplanen for 2016. 

Opplæring vil være et hovedfokus nå i oppstarten på en ny periode. Det er holdt en 
presentasjon fra sekretariatet om utvalgets rolle og oppgaver. I tillegg er det holdt et 
felles seminar for alle kontrollutvalgene på Romerike hvor revisjonens oppgaver ble 
presentert. Sekretariatet har holdt lederopplæring for alle kontrollutvalgslederne på 
Romerike, og det ble besluttet å holde flere ledermøter i 2016. Videre legger 
sekretariatet opp til å gi utvalget en innføring i etiske problemstillinger og habilitet i 
løpet av 2016. 
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Kontrollutvalget har mange oppgaver og virkemidler og årsplanen tar sikte på 
gjenspeile dette ved å synliggjøre det totale kontroll- og tilsynsarbeidet. I tillegg har 
utvalget en oversikt med saker til behandling i hvert møte, som viser planlagt 
gjennomføring i 2016. Denne vil bli oppdatert fortløpende og er tilgjengelig på 
sekretariatets hjemmeside www.rokus.no. 
     
Forslag til kontrollutvalgets årsplan for 2016 legges frem til behandling i denne saken 
hvor det legges opp til en konkret gjennomgang av årsplanen i møtet.  
 
Kontrollutvalgets årsplan for 2016 vil bli oversendt kommunestyret. 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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10/16 Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 

Arkivsak-dok. 15/00043-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Aurskog-Høland kontrollutvalg 27.01.2016 10/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 vedtas.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering.

Vedlegg:  
Kontrollutvalget i Aurskog-Høland kommune sin årsrapport for 2015 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret føre det løpende tilsynet med den 
kommunale forvaltningen. 

I henhold til kommunelovens kapittel 12, § 77 pkt. 6 skal kontrollutvalget rapportere 
resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. 

Rapportering fra kontrollutvalget til kommunestyret skjer løpende gjennom året ved at 
saker og rapporter oversendes kommunestyret for videre behandling. I tillegg 
utarbeider kontrollutvalget etter hvert år en årsrapport som oversendes 
kommunestyret til orientering. 

Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2015 legges frem til behandling i denne 
saken hvor det legges opp til en konkret gjennomgang av årsrapporten i møtet.  

Tilbake til sakslisten 
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11/16 Referater 

Arkivsak-dok. 16/00017-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Aurskog-Høland kontrollutvalg 27.01.2016 11/16 

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

Vedlegg: 
1. Oversikt over saker til oppfølging 2015.
2. Oversikt over saker til behandling 2016

Saksframstilling: 
Under denne saken legges referatsakene frem. 

Tilbake til sakslisten 
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12/16 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 16/00018-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Aurskog-Høland kontrollutvalg 27.01.2016 12/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 
 
 

Saksframstilling: 
. 
 
 
 
 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 





Fra: Vigdis Tvete  
Sendt: 19. november 2015 12:50 
Til: John Arne Dalby  
Emne: Sak til kontrollutvalget 
 


Hei. Viser til telefonkontakt i går.  
 
Jeg ønsker at kontrollutvalget går inn saken om oppfølging av vedtak knyttet til bygging av ny 
skole på Bjørkelangen. 
 
Bakgrunn:  
 
Saken om bygging av ny skole på Bjørkelangen startet formelt med sak nr 34/11 20.6.2011 
Bjørkelangen skole – veien videre. Denne saken ble etterfulgt av sak 55/12 25.6.12 
Bjørkelangen skole – Valg av alternativer for utredning og sak 10/13 Mulighetsstudie 
Bjørkelangen skole – valg av alternativer for utbygging.  Saken ble videre behandlet i sak 
20/13 6.5.13  Bjørkelangen skole – valg av alternativer for utbygging og finansiering, samt i 
sak 40/13 24.6.13 Bjørkelangen skole – prioritering av funksjoner innenfor valgt 
investeringsramme.  
 
I sistnevnte sak vedtok kommunestyre en noe høyere ramme for prosjektet, samt gjorde 
noen prioriteringer mht kostnadsrammer for fritidsklubb, flerbrukshall. Rammen ble satt til 
303 mill eks. mva. 
 
I sak Bjørkelangen skole – valg av alternativer for utbygging og finansiering, ble følgende 
vedtatt: Kommunestyrets vedtak pnk 2 Kommunestyret godkjenner videreføring av 
prosjektet som en totalentreprise innenfor en 
kostnadsramme på kr. 300 mill. for skole og 30 mill på svømmehall. (Jf sak40/13 ble 
rammen oppjustert til 303 mill) . Videre ble det vedtatt i  punkt 4:  Ny skole prosjekteres 
med flerbrukshall (kommunens engasjement begrenset til de anslåtte 
kostnader for volleyballhall) kulturskole scene/forsamlingssal ved sambruk. 
 
I Indre Akershus Blad den 18.11.2015 fremgår det at formannskapet har fått en orientering 
fra rådmannen om status for byggeprosjektet. Utgangspunktet er at skolen blir dyrere å 
bygge enn det vedtatte budsjettet (barnetrinnet ved Bjørkelangen skole drives nå i innleide 
brakker, og barnetrinnet skal rives i desember 2015). I Indre fremkommer det 
at  kommunens prosjektleder under orienteringen uttaler følgende:  
 
– Prisen i kalkylen viser seg å være høyere enn vårt mandat på 303 millioner kroner, og det 
har vært feil i tidligere kalkyler. Betydelige kostnader til overvannshåndtering og andre ting 
trekker opp, sa Thomas Grønnerød-Hemmingby, som leder kommunens prosjektkontor. 
 
– Da måtte vi enten gå til dere og be om en tilleggsbevilgning, eller se hva vi kan gjøre med 
prosjektet for å få det billigere. Vi har valgt en mellomløsning, sa Grønnerød-Hemmingby. 
Blant annet var det planlagt en såkalt blackbox i skolen – en studioscene egnet for teater og 
konserter med plass til 300. 
 







– Vi kan løse det ved å fjerne blackboxen, men den er noe vi har lyst på, så vi ønsker å få en 
opsjonspris på denne, sa Grønnerød-Hemmingby. 
 
Det vil si at kommunen får en separat prislapp på studioscenen, og kan velge om man tar seg 
råd til den eller ikke. 
 
Dette er ikke det eneste som gjøres for å få skolen billigere, sier Grønnerød-Hemmingby i det 
videre. «Vi kutter ikke i kritiske funksjoner. Vi verner skolebygget og klasserommene, som får 
samme størrelse. Men vi har sett om vi kan klare oss med noe som er mindre fjongt. Vi 
bruker ostehøvelprinsippet. Det var planlagt et stort vindu med overlys over foajeen og 
kunnskapstrappen – det er kanskje ikke nødvendig med så stort. Enkeltpunkter skaleres ned, 
som for eksempel litt mindre bruk av trespiler. Det var planlagt utendørsamfi som vi ser er 
kostnadskrevende, så det kutter vi ut og det blir et område belagt med gress i stedet. Våre 
profesjonelle rådgivere skal beskrive løsningene vi skal ha, og implementere dette i 
kravspesifikasjonen før skolen legges ut på anbud. Jeg regner med at vi er ferdige med 
dokumentene i fjerde kvartal, og jeg tror at anbudet skal være ute før jul. Sannsynligvis 
rekker vi da kontraktsinngåelse i første kvartal. Hva dette har å si for ferdigstillelse vet jeg 
ikke, men vi er forespeilet en byggetid på 18-24 måneder». 
 


Spørsmål:  
 
Jeg lurer på om det er utvist godt skjønn i denne saken fra administrasjonens side. Kan 
administrasjonen selv velge om det vil legge frem sak om tilleggsbevilgning, eller kutte i 
prosjektet etter eget forgodtbefinnende? Jeg mener at denne saken burde vært fremmet 
som politisk sak til kommunestyret, og ikke kun vært en orienteringssak i formannskapet. 
Det må også klargjøres hva slags entrepriseform det her skal velges, all den tid 
kommunestyre har vedtatt totalentreprise. Sist må det også vurderes hva som er grunnen til 
at anbudsdokumentene ikke er lagt ut hele 2,5 år etter kommunestyrets vedtak.  
 
 
 
Vennlig hilsen  
 
Vigdis Tvete 
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Innledning 
Kommunene er samfunnets viktigste velferdsprodusenter og forvalter betydelige ressurser 


på vegne av innbyggerne. Omfanget av og bredden i den kommunale 


tjenesteproduksjonen medfører behov for utstrakt styring og kontroll. Egenkontrollen er 


et viktig element i det lokale folkestyret, og skal bidra til å styrke allmenhetens tillit til 


forvaltningen i tillegg til å bidra til at kommunen når de mål som er satt. 


 


Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for å føre løpende kontroll og tilsyn med 


forvaltningen på kommunestyrets vegne.
 
I samspillet mellom kommunestyret og 


kontrollutvalget er god dialog og informasjonsutveksling sentralt. For at utvalget skal være 


i stand til å fylle sin funksjon, er det avhengig av bistand og tjenester fra sekretariat, 


administrasjon og revisjon. Det er viktig å legge til rette for god og åpen dialog som skaper 


en gjensidig forståelse og klar ansvars- og oppgavefordeling mellom kontrollutvalget, 


sekretariatet, administrasjonen og revisjonen. 


 


Kontrollutvalgets oppgaver er omfattende, og knytter seg både til tilsyn med den 


kommunale forvaltningen og til tilsyn med revisjonens arbeid og kommunale selskap. 


Dette innebærer å iverksette forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre undersøkelser 


i kommunen, samt påse at kommunens regnskap blir betryggende revidert. 


Kontrollutvalget har ikke myndighet til å fatte vedtak som binder forvaltningen, og kan 


heller ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av folkevalgte organer. 


 


I hvert møte legger sekretariatet frem en oversikt med saker som skal behandles i møtene 


fremover. Oversikten vil bli oppdatert fortløpende, og er et viktig plandokument for 


kontrollutvalget. Her kan rådmannen og revisor foruten publikum følge med på når sakene 


er planlagt behandlet.  


 


 


Kontrollutvalget i Aurskog-Høland 
    Kontrollutvalget i Aurskog-Høland består av 5 medlemmer.  


 
Leder: John Arne Dalby (H) Varamedlem: Jarle Bergsjø (Sp) 


Nestleder: Eva Bjøreng (Ap) Varamedlem: Trond Ydersbond (Sv) 


Medlem: Lars Henrik Sundby (Sp) Varamedlem: Odd Gunnar Holtet (Ap) 


Medlem: Unni Skullerud Førrisdahl (Frp) Varamedlem: Vigdis Tvete (Ap) 


Medlem: Rikart Pettersen (Frp) Varamedlem: Roy Tuhus (Frp) 


 Varamedlem: Hans Martin Presterud (H) 


 Varamedlem: Inger Lise Melby Nøstvik (H) 


 


 


 


 







Møteplan 2016 
Kontrollutvalgets møter avvikles for åpne dører, i tråd med kommunelovens § 31. 


Kontrollutvalget har vedtatt følgende møteplan for 2016: 


Onsdag 27. januar  


Onsdag 2. mars  


Onsdag 27. april  


Onsdag 31. mai  


Onsdag 7. september  


Onsdag 19. oktober  


Onsdag 23. november 


 


Kontrollutvalget starter sine møter kl. 18:00, og møtene holdes på Aurskog-Høland rådhus.  
 


Kontrollutvalgets hovedfokus i 2016 


Overordnet analyse og planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 
I henhold til Forskrift for kontrollutvalg skal kontrollutvalget minst én gang i 


valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, 


utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på en 


overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, 


med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og 


virksomheter. Den overordnede analysen skal gi svar på hvilke områder det er mest 


vesentlig for kontrollutvalget å undersøke, og gi kontrollutvalgsmedlemmene det 


kunnskapsgrunnlaget de trenger for å ivareta kontrollansvaret sitt. 


 


Kontrollutvalget har startet opp arbeidet med overordnet analyse, og analysen vil danne 


grunnlag for ny plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020. 


 


Det vil bli gjort et liknende arbeid for selskapskontroll, hvor det vil bli utarbeidet en 


overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020. 


 


Arbeidet med overordnet analyse og planene vil være et prosessarbeid som vil pågå 


gjennom hele 2016. Her vil blant annet kontrollutvalget få en generell presentasjon på et 


overordnet nivå av kommunen, sektorene, tjenesteproduksjon og – kvalitet. I tillegg vil 


utvalget få en presentasjon fra rådmannen hvor det legges vekt på utfordringer, 


rådmannens internkontrollaktiviteter og kommunens risikoperspektiver. Videre vil 


sekretariatet legge frem en del faktatall om kommunen til utvalget. Utvalget selv vil bli 


invitert til å komme med innspill, og sekretariatet har fått innspill fra Romerike Revisjon 


IKS. Basert på dette vil utvalget gjøre en vurdering av risiko og vesentlighet før utkast til 


analyse og plan blir lagt frem for endelig behandling i utvalget. 


 


I henhold til forskrift skal kommunestyret behandle plan for forvaltningsrevisjon og 


selskapskontroll «innen utgangen av det første året etter valgperioden». Det legges derfor 


opp til at kontrollutvalget behandler saken i septembermøtet for oversendelse til 


behandling i kommunestyrets desember møte 2016.  


 







Generelt tilsyn med forvaltningen og orienteringer 
Det generelle tilsynet med forvaltningen gjennomføres i hovedsak gjennom orienteringer fra 


administrasjonen – det tas fortløpende stilling til dette. Kontrollutvalget vil som nevnt få en 


orientering om kommunen hvor det legges vekt på utfordringer, rådmannens 


internkontrollaktiviteter og kommunens risikoperspektiver knyttet til arbeidet med overordnet 


analyse.  


 


Henvendelser til kontrollutvalget, utvalgets egne observasjoner og initiativ, samt saker hvor 


kommunen har vært omtalt i media vil fortløpende bli fulgt opp.  


 


Kontrollutvalget vil følge opp alle kommunestyre saker som er initiert av kontrollutvalget.  


 


For å bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for at ansatte i kommunen skal bli kjent 


med kontrollutvalget, kan utvalget besøke ulike kommunale virksomheter. Erfaring viser at 


virksomhetsbesøk gir et godt innblikk i den kommunale virksomheten. Tilbakemeldinger fra 


etatene er at også de opplever besøkene som positive. Kontrollutvalget ønsker å gå på 


virksomhetsbesøk til følgende virksomheter i 2016: 


o xx 


o xx 
 


Følge opp tilsyn fra andre som Fylkesmannen 
Sekretariatet vil fortløpende legge frem aktuelle og relevante tilsynsrapporter fra 


Fylkesmannen og andre statlige tilsynsorganer. Fylkesmannen har ikke gjennomført noen 


tilsyn i Aurskog-Høland kommune i 2015, i henhold til Fylkesmannens hjemmeside.     


 


Undersøkelser 
Kontrollutvalget bestiller mindre undersøkelser etter behov. En undersøkelse vil i all 


hovedsak dreie om et spesifisert område, saksfelt e.l.  


 


 


Uttalelse til årsregnskapet  
Kontrollutvalget har en plikt til å påse at regnskapsrevisjonen skjer på en betryggende måte.  


 


I henhold til kontrollutvalgsforskriften § 7, skal kontrollutvalget på bakgrunn av 


revisjonsberetningen, avgi en uttalelse om årsregnskapet. Denne skal avgis til 


kommunestyret, med kopi til formannskapet før dette behandler regnskapet.  


 


Kontrollutvalget har et ansvar i forhold til oppfølging av revisjonens merknader. Dette er 


merknader som er gitt i nummererte brev, jf. forskrift om revisjon § 4, 2. ledd.    


 


 


Forvaltningsrevisjoner 
Som tidligere nevnt så vil kontrollutvalget utarbeide en plan for gjennomføring av 


forvaltningsrevisjon, i løpet av 2016. Planen skal baseres på en overordnet analyse av 


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


identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. Den 


overordnede analysen skal gi svar på hvilke områder det er mest vesentlig for 







kontrollutvalget å undersøke. Kontrollutvalget har startet opp arbeidet med overordnet 


analyse, og analysen vil danne grunnlag for ny plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020.  


 


Revidert plan for forvaltningsrevisjon 2013 - 2015 ble vedtatt i kontrollutvalgets møte 


26.2.2014, sak 11/2014.  


 


Kontrollutvalget er gitt fullmakt til å gjøre endringer i planen ved behov, slik at også andre 


områder enn det som er prioritert i planen kan velges.  


 


Kontrollutvalget vedtar på bakgrunn av disse prioriteringene konkrete bestillinger av 


prosjekter i form av en bestillingsdialog med revisjonen i forbindelse med utarbeidelse av 


prosjektplan. Bestillingsdialogen går gjerne over 2-3 møter.  


 


Kontrollutvalget vil starte en bestillingsdialog på et nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt i 


januar.  


 


Kontrollutvalget behandler prosjektrapportene og rapporterer til kommunestyret, og følger 


deretter opp rapportene i tråd med kommunestyrets vedtak.  


 


Selskapskontroller 
Som tidligere nevnt så vil kontrollutvalget utarbeide en plan for gjennomføring av 


selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens 


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


for selskapskontroller. Den overordnede analysen skal gi svar på hvilke selskaper det er 


mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke. Kontrollutvalget vil starte opp arbeidet 


med overordnet analyse i 2016, og analysen vil danne grunnlag for ny plan for 


forvaltningsrevisjon 2017 – 2020.  


 


Plan for selskapskontroll 2013 - 2016 ble revidert i kontrollutvalgets møte 5.11.2014, sak 


39/2014. 


 


Kontrollutvalget har prioritert følgende prosjekter i perioden 2014-2016: 


 Aurskog-Høland utbyggingsselskap AS (vår 2016) 


 NRBR IKS (høst 2016) 


 


Kontrollutvalget behandler prosjektrapportene og rapporterer til kommunestyret, og følger 


deretter opp rapportene i tråd med kommunestyrets vedtak. 


 


Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
Etter kontrollutvalgsforskriften § 18 skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for 


kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette forslaget bør foreligge tidsnok til at kommunen 


kan få innarbeidet dette i sine budsjetter. Kontrollutvalget vil behandle denne saken i sitt 


september møte 2016. 


 


I forslaget ligger rammen for kontrollutvalgets virksomhet, revisjonens virksomhet og 


sekretariatets virksomhet. Kontrollutvalgets forslag skal følge budsjettsaken til 


kommunestyret.   
 







Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, jf. 


Kontrollutvalgsforskriften § 4.  


 


For å ivareta sitt påse ansvar vil kontrollutvalget be om følgende rapporter fra Romerike 


Revisjon IKS i 2016: 


 Oppdragsansvarlig revisorer avgir skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet 


(sept.). 


 Engasjement brev fra Romerike Revisjon IKS (jan). 


 Overordnet revisjonsstrategi fra Romerike Revisjon IKS (jan). 


 Rapport på ressursbruk for revisjonsåret 2015/2016 (sept.).  


 


Romerike Revisjon IKS rapporterer som regel om sin virksomhet i hvert 


kontrollutvalgsmøte. 


 


Kontrollutvalgets rapportering 
Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret. 


 


Kontrollutvalget rapporterer fortløpende til kommunestyret når det er viktig at dette blir 


holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak. 


 


Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 behandles i det første møtet i 2016, og oversendes 


deretter kommunestyret til orientering. Årsrapporten skal gjenspeile kontrollutvalgets 


samlede aktiviteter.  


 


Kontrollutvalgets årsplan for 2016 behandles i første møte i 2016, og årsplan for 2017 


behandles i siste møte i 2016. Rapportene sendes kommunestyret til orientering.  


 


 


Øvrige oppgaver og aktiviteter  
Kontrollutvalget er nyvalgt og opplæring vil være et hovedfokus i oppstarten. Det er holdt 


en presentasjon fra sekretariatet om utvalgets rolle og oppgaver. Det er også holdt et felles 


seminar for alle kontrollutvalgene på Romerike den 13. januar hvor revisjonens oppgaver 


ble presentert. Sekretariatet har holdt lederopplæring for alle kontrollutvalgslederne på 


Romerike, og her ble det besluttet å holde flere ledermøter i 2016. Videre legger 


sekretariatet opp til å gi utvalget en innføring i problemstillinger rundt etiske 


problemstillinger og habilitet i løpet av 2016.  


 


Kontrollutvalget har behov for en jevnlig oppdatering av sine kunnskaper. Det er i 


budsjettet lagt opp til at utvalget har mulighet til å delta på NKRFs 


kontrollutvalgskonferanse 3-4 februar.  


 


Kontrollutvalgene på Romerike har en felles møteplass for kontrollutvalgsarbeidet. Dette 


holdes i regi av sekretariatet. Aurskog-Høland kontrollutvalg deltar på dette.  


 


Kontrollutvalgets leder eller nestleder vil være til stede i kommunestyret når saker som 


berører kontrollutvalget blir behandlet.  







 


Kontrollutvalget og sekretariatet vil fortsette arbeidet med å informere om kontroll og 


tilsyn, blant annet gjennom hjemmesiden til sekretariatet – www.rokus.no.  


 


 


 


Bjørkelangen 27.1.2016  


 


 


 


John Arne Dalby  


Kontrollutvalgsleder  


 


                                                                        Øystein Hagen 


                                                                        Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
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Saker til behandling 2016 


Kontrollutvalget i Aurskog-Høland kommune 
 


Møte Saker 


I hvert møte eller når 


kontrollutvalget 


bestemmer det 


 Postjournal 


 Rapportering fra revisjonen   


 Oversikt over saker til behandling og saker til oppfølging 


 Referatsaker 


 Eventuelt 


27. januar 
Kl. 17:00 


 


 Overordnet analyse Aurskog-Høland kommune – opplegg og fremdrift 


 Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling. 


 Sak om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR)  


 Henvendelse til kontrollutvalget – Bjørkelangen skole. 


 Kontrollutvalgets årsplan for 2016 


 Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 


 Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt 


 Engasjement brev fra Romerike Revisjon IKS 


 Orientering om overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for 


regnskapsrevisjon 2015  


2. mars 
Kl. 17:00 


 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 - utkast  


 Overordnet analyse selskapskontroll 


 Systemkontroll perspektiv på «Odin-saken». 


20. april 
Kl. 17:00 


 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015. 


 Følge opp nummerert brev nr. 1 – årsregnskap 2014 


 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 


 Plan for selskapskontroll 2017 – 2020 - utkast 


31. mai (tir.) 
Kl. 17:00 


 Plan for selskapskontroll 2017 – 2020  


7. september 


Kl. 17:00 


 


 Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten 2017.  


 Rapportering fra RRI på ressurser. 


 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  


19. oktober 


Kl. 17:00 


  Overordnet plan for regnskapsrevisjon 2016. 


23. november  


Kl. 17:00 


 Kontrollutvalgets årsplan for 2017 


2017   


Annet   
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Forord 


 


Etter bestilling fra kontrollutvalgene i hhv. Aurskog - Høland, Fet og Nes kommuner, har revisjonen 


gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunenes tildeling av korttidsopphold på sykehjem. Alle tre 


kommuner har mottatt hver sin rapport med resultater for sin kommune. Rapportene er behandlet i 


kontrollutvalgene og de er videresendt til kommunestyrene for behandling der. 


 


Etter ønske fra kontrollutvalgene i de samme kommunene har revisjonen utarbeidet dette notatet 


som sammenligner de tre kommunene når det gjelder tildelingspraksis og internkontroll ved tildeling 


av korttidsopphold på sykehjem. 


 


Undersøkelsene revisjonen har gjort viser til en viss grad sammenfallende funn i de tre 


kommunene, men at det også er også noen ulikheter som kan gi grunnlag for læring mellom de tre 


kommunene. Revisjonen håper også at andre romerikskommuner finner notatet nyttig i sitt 


forbedrings- og utviklingsarbeid i denne sektoren.  


 


Notatet er basert på utdrag av de funn og vurderinger som er gjort i de tre rapportene, og har derfor 


ikke ambisjoner om å gjengi et fullstendig og helhetlig bilde av undersøkelsene som er gjort i den 


enkelte kommune.  


 


 


 


Jessheim, 11. januar 2016 


 


 


 


 


                                         Oddny Ruud Nordvik 


                                         avdelingsleder forvaltningsrevisjon og  


                  selskapskontroll 
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1 INNLEDNING 


Kontrollutvalgene i hhv. Aurskog – Høland, Fet og Nes kommuner bestilte i 2014 


forvaltningsrevisjon av tildelingspraksis og internkontroll ved tildeling av korttidsopphold på 


sykehjem. Bestillingene hadde likelydende formål og problemstillinger. Disse rapportene er nå levert 


og behandlet av de respektive kontrollutvalg og kommunestyrer 


 


Formålet med forvaltningsrevisjonsprosjektene har vært å undersøke i hvilken grad kommunens 


praksis ved tildeling av korttidsopphold i institusjon bygger på faglige standarder og er i samsvar 


med krav til god saksbehandling. 


 


Prosjektene tok for seg tildeling av korttidsplasser på sykehjem. Søkere til korttidsplasser er i all 


hovedsak eldre mennesker og ved vedtak om korttidsopphold  har søkerne en gjennomsnittsalder 


på over 80 år. Søkerne består av både utskrivningsklare pasienter fra sykehus, pasienter som 


allerede er på korttidsopphold og ønsker forlengelse av oppholdet, samt hjemmeboende søkere. 


Utskrivningsklare pasienter fra sykehus (i all hovedsak Ahus) er i en «særstilling», da kommunene 


etter samhandlingsreformen er forpliktet til å ta imot dem raskt. Kommunene risikerer bøter hvis 


pasientene blir liggende på sykehus etter at de er definert som ferdigbehandlet av sykehuslegene. 


 


Forvaltningsrevisjonene hadde følgende problemstillinger:  


1. Er kommunens praksis for tildeling av institusjonsplasser forankret i faglige kriterier og er 


saksbehandlingen i samsvar med krav i forvaltningsloven? 


2. Er det etablert en internkontroll som bidrar til å sikre god praksis ved tildeling av 


institusjonsplasser? 


3. Følger kommunen retningslinjene og har den en tilfredsstillende praksis for regnskapsføring 


og rapportering av styringsindikatorer for tildeling av institusjonsplasser 


 


Undersøkelsene er gjennomført ved hjelp av dokumentanalyse, intervjuer, og spørreundersøkelse til 


ansatte som registrerer funksjonsnivånivået til helse – og omsorgsbrukere i kommunene.  
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2 FORVALTNINGSPRAKSIS VED TILDELING AV 


KORTTIDSPLASSER 
 


2.1 Organisering og bemanning 


I alle tre kommunene ledes helse – og omsorgstjenestene av en kommunalsjef som er underlagt 


rådmannen. Det er relativt vanlig i kommunene at rollene som bestiller av tjenester er adskilt fra 


rollen som utfører. En slik adskillelse betyr at den som bestiller tjenester ikke driver 


tjenesteproduksjon, men kun tar seg av saksbehandlingen og sørger for at tjenesteutfører som for 


eksempel sykehjemmet får beskjed om hva slags tjenester som bruker har fått tildelt.  


Tabellen under gir en oversikt over de ulike bestillerenhetene av helse – og omsorgstjenester i de 


tre kommunene. 


 


Organisering av helse – og omsorgstjenesten og bemanning ved bestillerenhetene 


 Navn på 


kommunal-


område/sektor 


Navn på 


bestillerenhet 


helse – og 


omsorgstjenester 


Antall 


årsverk 


bestillerenhet 


Bestiller-


rollen adskilt 


fra utfører- 


rollen 


Aurskog 


- 


Høland 


Helse – og 


rehabilitering 


Tjenestekontor
1
 4,8 årsverk Gjenstår en 


del tjenester 


Fet Sektor helse – og 


omsorg 


Tildelingskontor 4,55 årsverk Ja 


Nes Helse – og velferd Tildelingsenhet 9,8 årsverk
2
 Ja 


 


 


Tabellen viser at det er forskjellige betegnelser på kommunalområde/sektor i de tre kommunene. 


Det er også forskjellig navn på bestillerenheten for helse – og omsorgstjenester i de tre 


kommunene. Når det gjelder årsverk har Nes har ca. dobbelt så mange årsverk i bestillerenheten 


enn de to andre kommunene. Den siste kolonnen viser om bestiller – utfører rollen er adskilt.  


 


                                                


 


 
1
 Tjenestekontoret var under oppbygging når undersøkelsen ble gjennomført. Målet var å skille bestiller – 


utfører rollen. 
2
 Årsbudsjett 2015 
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2.2 Om prinsipper for tildeling av helse – og omsorgstjenester 


Kommunen er tildelt en viss grad av skjønn med hensyn til hva et vedtak skal gå ut på. Skjønnet er 


ikke helt fritt, og hva som er ansett som faglig forsvarlig vil veie tungt. Hva som vil være faglig 


forsvarlig vil være det som til en hver tid er gjeldende og allment faglig akseptert på et område. 


 


At skjønnsutøvelsen skjer innenfor lovens rammer og de rammene kommunen selv har satt opp, er 


avgjørende både for å sikre nødvendig hjelp, men også for å sikre likebehandling av søkerne i egen 


kommune og for å nå kommunens egne overordnede mål på området. Dette innebærer også at det 


er etablert rutiner på flere nivå. 


 


I tillegg kommer de politiske prioriteringene som blir gjort og som administrasjonen skal følge. Disse 


kan være nedfelt i planverk for sektoren og det er vanlig i kommunesektoren i dag å ha utarbeidet 


f.eks. en omsorgsplan for en gitt periode3. Det er også vanlig å ha etablert prinsipper for tildeling av 


helse- og omsorgstjenester og faglige kriterier for tildeling av plass i institusjon. Mye brukte 


prinsipper for tildeling av helse- og omsorgstjenester i kommunene er såkalte «omsorgstrapper», 


bygget på LEON (laveste effektive omsorgsnivå) eller BEON (beste effektive omsorgsnivå).  


 


 


Kilde: En naturlig avslutning på livet. Mer helhetlig pasientforløp i samhandlingsreformen. Palliativ omsorg, trygghet og 


valgfrihet. Agenda Kaupang/KS FoU. Sluttrapport 31. oktober 2012 


 


                                                


 


 
3
 Kan inngå i kommunens samlede planbehov, jf. lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og 


byggesaksbehandling § 10-1 kommunal planstrategi. 
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Som det går frem av omsorgstrappen i figuren på forrige side, stiger kostnadene for kommunen 


etter hvert som det tildeles tjenester høyere opp i omsorgstrappen. Tjenestene på lavest nivå i 


trappen krever mindre ressurser enn tjenester høyere oppe i trappen.  Målet for kommunen er å 


tildele tjenester på riktig nivå for den enkelte bruker, ikke for lavt eller høyt i omsorgstrappen.  


 


Når det gjelder prinsipper for tildeling av helse – og omsorgstjenester er følgende prinsipper lagt til 


grunn i de tre kommunene: 


 


Overordnede prinsipper for tildeling av helse – og omsorgstjenester 


Aurskog – Høland                                                         Beste effektive omsorgsnivå (BEON-prinsippet) 


Fet Laveste effektive omsorgsnivå (LEON- prinsippet) 


Nes Beste effektive omsorgsnivå (BEON-prinsippet) 
 


 


Alle tre kommunene bruker dermed et anerkjent prinsipp for oppbygging av helse – og 


omsorgstilbudet og tildeling av tjenester. Både LEON - og BEON prinsippet bygger på samme 


tankegang, nemlig en omsorgstrapp med utbyggede tjenester på forskjellig nivå tilpasset brukernes 


behov. Om man bruker BEON eller LEON prinsippet utgjør i praksis ingen forskjell. LEON 


innebærer at tjenestene skal tildeles på det laveste effektive nivået i omsorgstrappen, mens BEON 


innebærer at tjenestene skal tildeles på beste effektive nivå i omsorgstrappen. 


2.3 Kriterier for tildeling av sykehjemsplass 


Det er viktig at kommunene tilkjennegir hva de legger vekt på og hvordan kommunen prioriterer når 


de tildeler institusjonsplasser. For at søkerne skal kunne forutberegne sin rettsstilling er det viktig at 


disse prinsippene er nedfelte og tilgjengelige for søkerne. Kriteriene bør på samme måte være 


tilgjengelig for pårørende og innbyggerne i kommunen for øvrig. Dette vil kunne ivareta hensynet til 


tilgjengelige tjenester og rettferdig fordeling. Dessuten er det viktig at saksbehandlerne i kommunen 


har gode kriterier for utøvelse av sitt skjønn. Dette vil bidra til å sikre likebehandling av søkere og til 


at søkere som får avslag lettere vil kunne vurdere om det er grunnlag for å klage på avslaget. 


 


Revisjonen har derfor lagt til grunn at det bør finnes kriterier for tildeling av institusjonsplasser. 


Revisjons gjennomgang viste følgende: 
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Kriterier for tildeling av sykehjemsplass 


Aurskog - Høland Kommunestyret vedtok kriterier høsten 2013 


Fet Administrativt utarbeidede kriterier. 


Nes Kommunestyret vedtok kriterier i november 2015. 


Har tidligere hatt administrative rutiner/kriterier til 


hjelp i saksbehandlingen. 


 


Som det går frem av tabellen over, er det i alle tre kommunene blitt utarbeidet 


saksbehandlingskriterier. I Aurskog – Høland og Nes har kriteriene blitt vedtatt av kommunestyret, 


mens i Fet er kriteriene administrativt utarbeidet. 


 


Revisjonen la til grunn at tildelingskriteriene skal være åpent tilgjengelige for alle innbyggerne. 


Undersøkelsen viser at det er mangler på dette i to av tre kommuner. I Aurskog – Høland er ikke de 


politisk vedtatte tildelingskriteriene tilgjengelig på hjemmesiden. I Fet er deler av kriteriene på 


hjemmesiden. I Nes kommune derimot ligger de administrativt utarbeidede kriteriene på 


hjemmesiden til kommunen. 


2.4 Forvaltningsloven og saksbehandlingen av korttidsplasser 


I helse- og omsorgstjenesteloven § 2-2 heter det at «forvaltningsloven gjelder for kommunenes 


virksomhet med de særlige bestemmelser som følger av loven her og av pasient- og 


brukerrettighetsloven». Avgjørelser om tildeling av plass i sykehjem etter helse- og omsorgsloven 


regnes som enkeltvedtak. Enkeltvedtak reguleres i forvaltningsloven, og forvaltningsloven stiller 


krav til saksbehandlingen i kommunen. De kravene vi har sett på i rapportene er: 


 


 Søknad skal forberedes og avgjøres uten ugrunnet opphold (fvl § 11 a.)  


 Vedtak/avslag på institusjonsplass skal være skriftlig (fvl § 23) 


 Vedtak skal inneholde en begrunnelse ved et eventuelt avslag på korttidsplass (fvl § 24). 


 Det skal opplyses om klagerett (fvl § 27) 


 Det skal gis foreløpig svar hvis saksbehandlingstiden antas å trekke ut over fire uker (fvl § 


11a) 


 


Det er i hovedsak tre grupper søkere til korttidsplass på sykehjem gruppert etter hvor søker befinner 


seg på søknadstidspunktet. Disse tre gruppene er:  


 


 Utskrivningsklare pasienter fra sykehus (i all hovedsak Ahus) 


 Pasienter på korttidsopphold som ønsker forlengelse av korttidsopphold 


 Hjemmeboende søkere.  


 


Undersøkelsene i de tre kommunene viste at utskrivningsklare pasienter fra sykehus fikk 


korttidsplass rett etter sykehusoppholdet og de som ønsket forlengelse på korttidsoppholdet også 
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fikk det uten å ha vært en tur hjemme mens søknaden ble behandlet. I tabellen under har revisjonen 


gjengitt hvorvidt forvaltningslovens saksbehandlingskrav følges for alle gruppene søkere. 


Hjemmeboende søkeres ventetid på korttidsopphold, gjengis i første kolonne. 


 


Overholdelse av forvaltningsloven ved tildeling av korttidsplass 


 Søknad skal 


forberedes og 


avgjøres uten 


utgrunnet 


opphold 


Vedtak/avslag på 


institusjonsplass 


skal være skriftlig 


(Alle tre grupper) 


Vedtak skal 


begrunnes 


(Alle tre 


grupper) 


Det skal 


opplyses 


om 


klagerett 


(Alle tre 


grupper) 


Det skal gis foreløpig 


svar hvis 


saksbehandlingstiden 


antas å trekke ut over 


fire uker. (Alle tre 


grupper) 


Aurskog 


- Høland 


 


Hjemmeboende 


søkere til 


korttidsplass må 


vente i 


gjennomsnitt 7 


dager før 


korttidsopphold 


starter 


Oppfylt Oppfylt Oppfylt Oppfylt 


Fet Hjemmeboende 


søkere til 


korttidsplass må 


vente i 


gjennomsnitt 8 


dager før 


korttidsopphold 


starter 


Oppfylt Oppfylt Oppfylt Oppfylt 


Nes Hjemmeboende 


søkere til 


korttidsplass må 


vente i 


gjennomsnitt 7 


dager før 


korttidsopphold 


starter 


Oppfylt Oppfylt Oppfylt Oppfylt 


 


 


Tabellen over viser at de krav til saksbehandlingen som revisjonen har sett på oppfylles i 


tilstrekkelig grad. Dette gjelder for alle de tre søkergruppene (utskrivningsklare pasienter fra 


sykehus, søkere som er på korttidsopphold samt hjemmeboende søkere). Søknadene forberedes 


og avgjøres uten ugrunnet opphold. Det er skriftlige vedtak og vedtakene er begrunnet. Det 


opplyses også om klagerett og det gis foreløpig svar hvis det er aktuelt. 
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Når det gjelder mål og hensikt med korttidsplass på sykehjem viser undersøkelsen at alle de tre 


kommunene formulerer ett eller flere mål for korttidsoppholdet i det enkelte vedtaksbrev til søker. 


Målene som formuleres er individspesifikke, og viser at det er foretatt en individuell helsefaglig 


vurdering av hver enkelt søker.  


 


Revisjonen undersøkte også avslag på søknad om korttidsopphold som ble gitt i 2014. I Nes så 


revisjonen på alle avslag for hele året 2014 mens man i Aurskog – Høland og Fet så på avslagene 


som ble gitt i perioden januar 2014 til november 2014. 


 


Avslag på søknad om korttidsplass 


 Antall 


avslag 


2014 


Avslags - 


prosent 2014 av 


innvilgede 


korttidsopphold 


Saksbehandlingstid 


avslag 


gjennomsnitt 


Det skal gis foreløpig 


svar hvis 


saksbehandlingstiden 


antas å trekke ut over 


fire uker 


 Gis det 


avslag for 


utskrivnings- 


klare 


pasienter fra 


sykehus? 


Aurskog 


- 


Høland 


35
4
 6,8 % 16 dager Manglet i en sak.  Ja 


Fet 13 7,5 % 13 dager Oppfylt  Nei 


Nes 11 2,3 % 91 dager Manglet i fem saker.  Nei
5
 


 


 


Tabellen over viser av antall avslag varierer mellom de tre kommunen både i antall og i andel av 


innvilgede søknader. Aurskog – Høland og Fet har betydelig høyere avslagsprosent enn Nes 


kommune med hhv 6,8 %, og 7,5 % mot 2,3 % i Nes. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid ved 


avslag er klart høyest i Nes med 91 dager mot Aurskog – Hølands og Fet sine 16 og 13 dager. Når 


det gjelder foreløpig svar hvor saksbehandlingstiden var over fire uker manglet dette i fem saker i 


Nes. Foreløpig svar manglet i en sak i Aurskog – Høland mens det i Fet var gitt foreløpig svar i alle 


aktuelle saker hvor saksbehandlingstid var over fire uker. 


 


I den siste kolonnen i tabellen fremgår det om det hele tatt gis avslag for utskrivningsklare pasienter 


fra sykehus når det har vært søkt om korttidsplass, og pasienten får andre tjenester. Tabellen viser 


at det er kun Aurskog – Høland som i den undersøkte perioden skriver avslag for utskrivningsklare 


                                                


 


 
4
 Revisjonen gjennomgikk 13 avslag 


5
 Nes opplyser til revisjonen at de skal begynne å skrive avslag på korttidsplass for utskrivningsklare pasienter 


som er vurdert til korttidsopphold, men som får tildelt andre helse – og omsorgstjenester fra kommunen når de 
kommer hjem og ikke får tildelt kommunale tjenester. Årsaken til at Nes skal endre praksis er en 
tilbakemelding fra fylkesmannen i forbindelse med behandlingen av en konkret sak. Nes oppfatter 
fylkesmannen dit hen at manglende avslag på korttidsopphold for en utskrivningsklar pasient er en feil i 
saksbehandlingen. 
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pasienter fra sykehus som tildeles andre kommunale tjenester eller kommer hjem uten kommunale 


tjenester. Pasienter som ligger på sykehus utformer som regel ingen egensøknad i motsetning til for 


eksempel hjemmeboende søkere som fyller ut kommunens søknadsskjema. Når så meldinger fra 


sykehuset om at pasienten er utskrivningsklar kommer, oppfatter alle de tre tildelingsenhetene dette 


som en søknad basert på hva som har stått og står i de elektroniske meldingene fra sykehuset.  


 


Vedtak om avslag på korttidsplass utløser rettigheter etter forvaltningsloven, bla klagerett. Vedtak 


om avslag styrker dermed søkers rettsstilling herunder muligheten for å klage på avslaget. 


 


Revisjonen la også til grunn i undersøkelsen at det må sikres god samhandling om utskrivningsklare 


pasienter fra sykehus. Daglige utvekslinger av informasjon mellom kommune og sykehus foregår 


elektronisk via Pleie – og omsorgsmeldinger (PLO – meldinger). Undersøkelsen viser at det PLO - 


meldingssystemet mellom kommune og sykehus fungerer godt, og samhandlingen har blitt mye 


bedre etter innføringen av PLO - meldingssystemet. En gjennomgående utfordring for alle tre 


kommune er å danne seg et riktig bilde av den utskrivningsklare sykehuspasientens funksjonsnivå, 


gjennom å få tilstrekkelig og korrekt informasjon fra sykehuset. Å ha kunnskap om funksjonsnivået 


er viktig for å kunne fatte vedtak om rett(e) tjenester etter utskrivning fra sykehuset.  
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3 INTERNKONTROLL 


3.1 Om internkontroll 


Ifølge forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten § 4 skal den/de ansvarlige for 


virksomheten beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet 


samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal også klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og 


myndighet er fordelt.  


 


I følge § 5 i internkontrollforskriften skal internkontrollen kunne dokumenteres i den form og det 


omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. 


Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig. 


3.2 Revisjonens gjennomgang av internkontrollen 


Revisjonen ba i forbindelse med oppstart av prosjektet de tre kommunene å oversende rutiner og 


retningslinjer som skulle ivareta internkontrollen for tildeling av sykehjemsplasser. Alle de tre 


kommunene har rutiner for saksbehandling av sykehjemsplasser, klagesaksbehandling samt 


revurdering av tjenester. Av andre rutiner som en eller flere kommuner har kan nevnes,  


«utskrivning av somatiske pasienter fra sykehus», «håndtering av faglig uenighet» og «vurderinger 


og vurderingsbesøk» m.m. . Tabellen nedenfor oppsummerer prosedyrene/rutinene med hensyn til 


antall, oppdatering og med hensyn til ansvar og formell godkjenning. 


 


Gjennomgang prosedyrer/rutiner 


 Antall 


rutiner/prosedyrer 


Antall 


oppdaterte 


rutiner/prose-


dyrer 


Antall 


rutiner/prosedyrer 


hvor ansvar er 


definert 


Antall 


rutiner/prosedyrer 


formelt godkjent 


Antall 


rutiner/prose-


dyrer hvor 


avviks-


behandling 


er avklart 


    


Aurskog 


- 


Høland 


5
6
 5 5 


 


5 5     


Fet 9 3 6 2 3     


Nes 10 5 9 5 9     
 


 


Som det går frem av tabellen varierer antall rutiner/prosedyrer som berører tildeling av 


sykehjemsplasser fra fem i Aurskog – Høland til ni i Fet og 10 i Nes.  


                                                


 


 
6
 Det er utarbeidet en plan for utarbeidelse av totalt 17 rutiner/ prosedyrer med frist 13.11.2015  
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Oppsummert viser undersøkelsen at det er etablert tilfredsstillende internkontroll i Aurskog – 


Høland. Det gjenstår riktignok implementering av nye enkeltrutiner. I Fet er det en del svakheter ved 


internkontrollen. Dette gjelder mangler både med oppdatering av rutiner, ansvarsdefinering, 


godkjenning og avviksbehandling. I Nes kommune er det betydelige svakheter gjennom manglende 


datering og godkjenning og de er i varierende grad tatt i bruk av de ansatte. I Nes er det et arbeid i 


gang med å bygge opp og implementere et internkontrollsystem for hele kommunen. 


3.2.1 Om rutinene / prosedyrene er tilgjengelig for de ansatte 


I alle tre kommunene var rutinene / prosedyrene lagret digitalt på lagringsområder hvor de ansatte i 


tildelingsenhetene hadde tilgang. Unntaket for dette var i Nes, hvor noen rutiner/prosedyrer som lå 


lagret i «kvalitetshåndboka» som ikke lenger var tilgjengelig for de ansatte. Det ble i den forbindelse 


opplyst at Nes kommune holder på med å utarbeide et helhetlig internkontrollsystem for alle 


virksomhetene i kommunen, som også vil omfatte nye internkontrollrutiner for tildeling av 


institusjonsplasser. 
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4 RAPPORTERING OG STYRINGSDATA 
 


4.1 Om rapportering av styringsdata 


Kommunene plikter å rapportere informasjon om ressursbruk og tjenesteyting til staten gjennom 


KOSTRA. Tjenesterapporteringen til statlige myndigheter består av tjenestedata som spesifiseres i 


fastsatte elektroniske skjemaer eller data avgitt ved spesifiserte uttrekk fra fagsystem.  


 


Riktig rapportering i KOSTRA omfatter også informasjon om sykehjemsplasser og nøkkeltall for 


korttidsopphold og langtidsopphold. Korttidsopphold er et tidsavgrenset opphold i institusjon, mens 


langtidsopphold er opphold i institusjon på ubestemt tid eller tidsavgrenset opphold når 


vedkommende har vært på institusjon i minst 60 døgn pr. kalenderår. 


4.2 Revisjonenes gjennomgang 


Revisjonens undersøkte om innrapporteringen til KOSTRA på sykehjemsplasser var korrekt og om 


det ble fattet nytt vedtak om vederlagsbetaling i de tilfeller der bruker i løpet av et år har vært mer 


enn 60 døgn på sykehjem.  


 


Undersøkelsen viser at når det gjelder spørsmålet om vederlagsbetaling er dette er på plass i alle 


de tre kommunene. Når det gjelder KOSTRA – innrapportering er dette korrekt med unntak av Nes 


kommune. 


 


 Rapportering av styringsdata 


Aurskog - Høland  Innrapportering av sykehjemsplasser i KOSTRA 


 Vederlagsbetaling for langtidsplass etter 60 


oppholdsdøgn 


Fet Innrapportering av sykehjemsplasser i KOSTRA 


Vederlagsbetaling for langtidsplass etter 60 


oppholdsdøgn 


Nes Det ble innrapportert 45 sykehjemsplasser for mye i 


KOSTRA i 2014. 


 Vederlagsbetaling for langtidsplass etter 60   


oppholdsdøgn 
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5 IPLOS – UNDERSØKELSER 


5.1 Om IPLOS 


IPLOS 


IPLOS (pseudonymt register for individbasert helse- og omsorgsstatistikk) er et lovbestemt 


helseregister for kommunale helse- og omsorgstjenester. IPLOS er et verktøy for 


dokumentasjon, rapportering og statistikk for kommunene og statlige myndigheter. Alle 


kommuner er pålagt å registrere enkeltbrukeres ressurs- og bistandsbehov i IPLOS. 


Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder for innhenting og registering av IPLOS-data i 


kommunene. 


 


 


Kriteriene for å få tildelt ulike tjenester knyttes ofte til overgangen mellom de ulike trinnene i 


omsorgstrappen (se side 3). I den enkelte sak vil den konkrete vurderingen av hvor søker befinner 


seg i omsorgstrappen blant annet bygge på en forsvarlig funksjonsvurdering av søker. For å få 


bedre kunnskap om brukernes ressurs- og bistandsbehov er det etablert et eget elektronisk 


registreringssystem på nasjonalt nivå (IPLOS). Registreringen utføres etter standardiserte variabler i 


systemet. I den enkelte sak vil den konkrete vurderingen av hvor søker befinner seg i 


omsorgstrappen blant annet bygge på en forsvarlig funksjonsvurdering av søker og 


funksjonsvurderingen som blir tatt med i vedtaksvurderingen knyttet til tildeling av tjenester.  


 


Det er de ansatte innenfor helse – og omsorgssektoren i den enkelte kommune som registrerer 


brukerens ressurs – og bistandsbehov i IPLOS. Konkret handler registeringen om å sette «score» 


på brukerne på i alt 17 ulike variabler/områder som normalt inngår i dagliglivet. Dette er f. eks sosial 


deltakelse, bevege seg innendørs og utendørs, personlig hygiene, lage mat og spise. For hver 


enkelt variabel graderes bistandsbehovet i verdiene fra 1 til 5, hvor 1 som det laveste betyr at 


personen er selvhjulpen og 5 som det høyeste betyr at vedkommende har behov for personbistand 


til alt. Det er også mulig å skåre 9, som betyr at opplysningen ikke er relevant. Det er viktig at alle 


som registrerer IPLOS har en korrekt og sammenfallende forståelse av både de 17 ulike variablene, 


og hvordan man skal gradere bistandsbehovet (1 til 5). Dette for å sikre både likebehandling og at 


rett(e) tjenester gis til brukerne. 


5.2 IPLOS - spørreundersøkelser 


For å undersøke kommunens bruk av IPLOS sendte revisjonen ut to spørreundersøkelser pr e-post. 


En undersøkelse rettet mot ansatte som registrerer brukernes ressurs – og bistandsbehov i IPLOS, 


og en undersøkelse rettet mot ledere innenfor helse – og omsorg som kan bruke IPLOS – dataene 


som styringsverktøy.  
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Før undersøkelsene ble sendt ut til de ansatte, ba revisjonen om en oversikt over antall ansatte som 


registrerte IPLOS i de tre kommunene. I tabellen på neste side vises antall IPLOS – registrere i den 


enkelte kommune som fikk undersøkelsen med svarprosent i parentes. 


 


Antall som mottok de to spørreundersøkelsene (svarprosent i parantes) 


Kommune IPLOS – 


undersøkelse 


ansatte 


IPLOS – 


undersøkelse 


ledere 


Aurskog - Høland 178 (69,6 %) 9 (100 %) 


Fet 31 (45,2 %) 10 (70 %) 


Nes 203 (52,0 %) 27 (81 %) 


 


 


Som tabellen viser er det store forskjeller mellom antall IPLOS – registrerere i de tre kommunene. 


Fet rapporterte 31 ansatte som registrer IPLOS på brukere, mens Aurskog – Høland og Nes 


rapporterte hhv 178 og 203 ansatte som registrerer IPLOS. Når det gjelder svarprosent var den 


høyest i Aurskog – Høland med 69,6 %. Deretter kommer Nes med 52 % og Fet med 45,2 %. 


 


Tabellen viser også at antall ledere som fikk tilsendt undersøkelsen var ni i Aurskog – Høland, 10 i 


Fet og 27 i Nes. Svarprosenten viser at alle ni lederne i Aurskog – Høland var 100 %, mens det var 


hhv 70 % og 81 % i Nes og Fet. 


 


Spørreundersøkelsen til de ansatte bestod av 15 spørsmål, mens spørreundersøkelsen som gikk ut 


ledere i de tre kommunene bestod av 16 spørsmål.  


5.3 Sammenfatning av IPLOS – undersøkelser 


Som skrevet er det gjennomført to spørreundersøkelser, en til ansatte som registrerer brukerens 


ressurs – og bistandsbehov i IPLOS, og en til ledere innenfor helse – og omsorg om bruken av 


IPLOS som styringsverktøy. 


 


I tabellen på neste side gjengis hovedfunnene fra undersøkelsene knyttet til IPLOS. 







ROMERIKE REVISJON IKS 


 


SAMMENSTILLINGSNOTAT Side 14 


 


IPLOS - undersøkelser 


Spørsmål Aurskog - Høland Fet Nes 


Praksis for 


registering av 


IPLOS. 


Noe varierende praksis Varierende praksis Varierende praksis 


Opplæring og 


veiledning i 


registrering av 


IPLOS. 


Klart flertall av de 


ansatte oppgir god 


opplæring/veiledning 


Flertallet av de 


ansatte oppgir 


middels til god 


opplæring. Middels 


god veiledning. 


Klart flertall oppgir god 


opplæring. Middels god 


veiledning. 


Bruken av IPLOS- 


data i vedtaks-


vurderingen 


knyttet til søknad 


om korttidsplass. 


IPLOS – data brukes IPLOS – data 


brukes ikke 


IPLOS – data brukes 


Om IPLOS gir et 


korrekt bilde av 


brukers ressurs – 


og bistandsbehov. 


I noen grad/ i stor grad I noen grad I noen grad 


I hvilken grad er 


styringsdata fra 


IPLOS er et nyttig 


beslutningsverktøy 


for ledere innen 


helse – og omsorg. 


Flertall av ledere mener 


at IPLOS er et viktig 


beslutningsgrunnlag. 


Lederne mener at 


IPLOS i begrenset 


grad er et nyttig 


beslutningsverktøy. 


Lederne mener at 


IPLOS i begrenset grad 


er et nyttig 


beslutningsverktøy. 


 


 
Tabellen viser at det er noen forskjeller i praksis rundt registrering, opplæring/veiledning. Videre er 


det forskjeller om IPLOS – data brukes i vedtaksvurderingene knyttet til søknader om 


korttidsplasser, og noe forskjell knyttet til om IPLOS gir et riktig bilde av brukers behov. Til slutt 


brukes IPLOS noe forskjellig som beslutningsgrunnlag for ledere innenfor helse – og 


omsorgssektoren. Oppsummert viser undersøkelsen at IPLOS oppleves mest nyttig i Aurskog – 


Høland hvor også de ansatte forteller om noe mer ensartet praksis og god opplæring/veiledning 


knyttet til registeringen. IPLOS oppleves som mindre nyttig i Fet og Nes, hvor praksis for registering 


varierer noe mer samt at ansatte opplever middels god veiledning. 
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6 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTENES 


ANBEFALINGER 


I rapportene til den enkelte kommune ble det gitt følgende anbefalinger på grunnlag av funnene og 


revisjonens vurderinger: 


Aurskog – Høland 


1. Tildelingskriteriene bør på egnet måte gjøres tilgjengelig for kommunens innbyggere og bør 


omfatte de hovedprinsipper som legges til grunn for tildeling. 


 


2. Det må følges opp at det pågående arbeidet med nye internkontrollrutiner for 


tjenestekontoret sluttføres. 


 


3. Kommunen bør vurdere tiltak for å styrke bruken av IPLOS i funksjonsvurderingen av søkere 


og tiltak for å styrke opplæringen av ansatte som registrerer i IPLOS. 


Fet 


1. Det bør avklares hvilke kriterier som faktisk legges til grunn for tildeling av korttidsopphold i 


institusjon og disse bør på egnet måte gjøres tilgjengelig for kommunens innbyggere. 


 


2. Internkontrollen for tildeling av korttidsopphold bør oppdateres.  


 


3. Det bør vurderes tiltak for å styrke bruken av IPLOS-data både i funksjonsvurderingen av 


søkere og som kilde til styringsinformasjon om helse- og omsorgstjenesten. Det bør i tillegg 


vurderes tiltak for å styrke opplæringen av ansatte som registrerer i IPLOS. 


 


Nes 


1. Kommunen må følge opp arbeidet med å utforme nye kriterier for tildeling av helse- og 


omsorgstjenester. Disse bør på egnet måte gjøres kjent for kommunens innbyggere. 


 


2. Kommunen må sikre en tilstrekkelig og oppdatert internkontroll på området. 


 


3. Det bør vurderes tiltak for å styrke bruken av IPLOS i funksjonsvurderingen av søkere og 


som kilde til styringsinformasjon om helse- og omsorgstjenesten. Det bør i tillegg vurderes 


tiltak for å styrke opplæringen av ansatte som registrerer i IPLOS. 


 


4. Kommunen må sikre at ansatte har nødvendig opplæring og ferdigheter i bruk av 


fagsystemet CosDoc. 


 


5. Kommunen må sikre at grunnlaget for regnskapsrapportering og rapportering av 


tjenestedata er mest mulig korrekt. 
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Sak nr. Sak Møtedato 


24/2015 Sak om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 
(SNR). 


2.9.15 


 


Saksbehandler 


 Øystein Hagen 


Saksdokumenter 


 


Saksopplysninger 


I kjølvannet av revisjonsrapporten om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 


(SNR) – organisering og virksomhetsstyring (tidligere utsendt medlemmene), 


ble det gjennomført et arbeidsmøte for lederne av kontrollutvalgene i SNR-


kommunene den 25.8.15. Møtet var et initiativ fra kontrollutvalget i Sørum (sak 


26/2015). 


 


Møtets konklusjon var at kontrollutvalgslederne skal legge frem en sak om 


mulig felles undersøkelse med utgangspunkt i rapporten og forhold omtalt i 


pressen. 


 


Undersøkelsen skal ikke ta for seg fremtidig organisering av SNR da dette 


tilligger SNRs styre. De forhold som ønskes belyst er forhold som er 


fremkommet i pressen, herunder: 


 Påstand om bevilgning på 139.000 kr til rådhustak i Latvia 


 Påstanden som daværende daglig leder i 2011 påpekte at man ikke 


kjente til bruken av 2 mill. kroner 


 Påstand om rolleblanding 


En eventuell undersøkelse vil bli bestilt fra Romerike Revisjon IKS, og 


ressursene tas fra kontrollutvalgets timer til forvaltningsrevisjon.  


Det legges opp til en drøfting av initiativet og prosjektets innhold i møtet. 


Saken legges frem uten innstilling.  
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Forslag til vedtak 


 


 


Kontrollutvalgets behandling 


Kontrollutvalget drøftet saken.  


 


 


 


Kontrollutvalgets vedtak 


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. 


Sign. Utskrift 
Romerike kontrollutvalgssekretariat 
 












Pågående og prioriterte forvaltningsrevisjonsprosjekter for alle 


kommunene på Romerike: 


 Kriterier for tildeling av sykehjemsplass 


 Samhandlingsreformen og institusjonstjenesten 


 Spesialpedagogisk hjelp barnehage/spesialundervisning grunnskole 


 Enkeltvedtak/oppfølging av planer/beredskap 


 Tjenesten for funksjonshemmede og hjemmetjenesten 


 Sykefravær 


 Kommunens styrings- og kontrollsystem 


 Revisjon av IKT 


 Rus og psykiatri 


 Vedlikehold kommunale bygg 


 Samhandlingsreformen 


 Internkontroll 


 Kommunens arbeid inn mot forebygging og helsefremmende arbeid mot yngre 


 Offentlige anskaffelser 


 Tilskudd barnehager 


 Pleie og omsorg i lys av samhandlingsreformen 


 Psykisk helse og rus 


 IKT, informasjonssikkerhet i Lørenskog kommune 


 Driftskostnadene innen eiendomsdrift 


 Sykehjem (tildeling og kapasitet) 


 Internkontroll i hjemmetjenester 


 Vedlikehold av kommunale bygg 


 Bosetting og introduksjonsordning for flyktninger. 


 Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og vedlikehold 


 Kommunens styrings- og kontrollsystem 


 Oppfølging av politiske vedtak 


 Korttidsopphold i institusjon – tildelingspraksis og internkontroll 


 Hjemmesykepleie – internkontroll, dokumentasjon og kvalitet 


 Krogstad Miljøpark AS 


 Byggeprosjekter – styring og kontroll med byggeprosjekter 


 Beredskap (samfunnssikkerhet og beredskap) 
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1 Innledning 
Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. 


Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll på vegne av kommunestyret, 


og skal utøve sitt arbeid iht. kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg. 


Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp ethvert forhold ved kommunens virksomhet så 


lenge det kan defineres som kontroll og tilsyn, men kan ikke overprøve politiske 


prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.  


 


Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til kommunestyret. Noen saker som 


f.eks. forvaltningsrevisjonsrapporter og rapporter etter selskapskontroller oversendes 
kommunestyret gjennom året etter hvert som de foreligger. Årsrapporten skal gi en 


samlet oversikt over kontrollutvalgets virksomhet i 2015. 
 


2 Kontrollutvalgets virksomhet 
 
2.1 Medlemmer 


 
Kontrollutvalget i Aurskog-Høland besto av følgende 5 medlemmer frem til valget: 


 


Medlemmer Varamedlemmer  


John Arne Dalby– leder (H/SP/KRF) Svein Cato Stockman (H/SP/KRF) 


Anne Lise Torvund (H/SP/KRF) Kristin Tønsberg Waaler (H/SP/KRF) 


Jan Rune Fjeld-  nestleder (AP/FRP/SV) Rikard Pettersen (AP/FRP/SV) 


Roy Tuhus (AP/FRP/SV) Unni Naden (AP/FRP/SV) 


Torill Ovlien (AP/FRP/SV) Per Anresen (AP/FRP/SV) 


 
 


I det konstituerende kommunestyremøte 12. oktober ble følgende 5 medlemmer 
valgt for perioden 2015 – 2019:  
 


Medlemmer Varamedlemmer 


John Arne Dalby- leder (H) Jarle Bergsjø (SP) 


Eva Bjøreng- nestleder (Ap) Trond Ydersbond (SV) 


Rikart Pettersen (FRP) Odd Gunnar Holtet (AP) 


Lars Henrik Sundby (SP) Vigdis Tvete (AP) 


Unni Skullerud Førrisdahl (Frp) Roy Tuhus (FRP) 


 Hans Martin Presterud (H) 


 Inger Lise Melby Nøstvik (H) 


 


 


2.2 Møter og saker 
I løpet av 2015 har kontrollutvalget avholdt 6 møter og behandlet 34 saker. Hvilke 


saker som er behandlet går frem av vedlegget til årsrapporten. 


 
Kontrollutvalget er beskrevet på sekretariatets hjemmeside www.rokus.no, og her 


blir utvalgets møteinnkallinger, protokoller, sentrale dokumenter og rapporter lagt 


ut. 
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3 Kontrollutvalgets oppgaver 
 
3.1 Orienteringer 
Kontrollutvalget gjennomfører samtaler med både ordfører og rådmann ved behov. 


Ordfører har generell møterett i kontrollutvalgets møter. Rådmannen blir innkalt for 


å rapportere eller orientere kontrollutvalget i spesielle saker. I enkelte saker blir 


også andre ansatte innkalt til kontrollutvalget for å orientere. 


 
I februarmøtet fikk kontrollutvalget en årlig orientering om varslingssaker for 2014. 


Her ble det rapportert om tre hendelser som det var naturlig å orientere om fra de 


siste to årene. I tillegg rapporterte kommunens eksterne varslingspunkt (Romerike 


Revisjon) at de hadde mottatt en henvendelse, men det var en av de tre sakene 


kommunen hadde rapportert om. 


 


I marsmøtet fikk kontrollutvalget en skriftlig og muntlig orientering fra rådmannen 


om oppfølging av Digerneset-saken. Digerneset-saken hadde en lang forhistorie, og 


kontrollutvalgets intensjon var å få avsluttet sin behandling av saken. Rådmannen 


opplyste at det ikke er noe mer i saken som skal svares ut, og at alle 


ulovlighetsoppfølginger foruten om «molo/ombygging av molo» er gjennomført. 


Kontrollutvalget tok rådmannens redegjørelse til etterretning, og avslutter sin 


behandling av saken.  


  


3.2 Henvendelser 
Det er kontrollutvalget selv som vurderer om en henvendelse hører inn under 
utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken. 


 
I aprilmøtet behandlet kontrollutvalget en henvendelse vedrørende kommunens 


oppfølging av de berørte barna i forbindelse med Fylkesmannens tilsynsrapport om 
skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø på Aursmoen skole. Kontrollutvalget 
drøftet saken og kom frem til at saken ikke hører inn under utvalgets mandat. Det 


ble sendt et brev til avsender. 
 


I forbindelse med en artikkel i RB den 06.05.15, og en revisjonsrapport den pekte på, 
så ble det tatt et initiativ fra Sørum kontrollutvalg om å holde et fellesmøte med 
kontrollutvalgslederne i de øvrige SNR kommunene for i fellesskap å kunne drøfte de 


ulike funn som har vært tilknyttet saken. Dette møtet ble hold 25. august på 
Lørenskog rådhus. Kontrollutvalgslederne ble enige om å sette opp en sak i de 


respektive kontrollutvalgene for å forfølge saken videre. Aurskog-Høland 
kontrollutvalg behandlet denne saken i septembermøtet (sak 24/2015), og var positiv 
til at revisjonen skal gjennomføre en undersøkelse, og har bedt sekretariatet om å 


koordinere en bestilling med de øvrige kontrollutvalgene i SNR-kommunene som 
velger å delta. Saken blir behandlet i januarmøtet 2016.   


 
3.3 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at årsregnskapet for kommunen og de kommunale 


foretakene blir revidert på en betryggende måte, jfr. kontrollutvalgsforskriftens § 6. 


Det vil si at revisjonsarbeidet foregår i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 


revisjonsskikk. 


 
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av 


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


 
Kommunens årsregnskap ble behandlet i kontrollutvalget den 23. april. Rådmann og 


økonomisjef la frem kommunens årsberetning og årsregnskap. Fagansvarlig 


regnskapsrevisor redegjorde for revisjonsarbeidet og revisors beretning. Revisors 


beretning var avlagt uten presiseringer og forbehold, men kontrollutvalget mottok 


nummerert brev nr. 1 i forbindelse med årsregnskapet 2014. Anmerkningene var av 


en slik karakter at det ikke fikk innvirkning på konklusjonen i revisors beretning. 


 


De forhold brevet omhandlet var formelle forhold ved avlagt regnskap, 


driftsregnskapet, investeringsregnskapet og balanseregnskapet. Revisjonen greide ut 


om det nummererte brevet, og rådmannen la frem administrasjonens skriftlige 


kommentar til brevet. Kontrollutvalget vil følge opp revisors påpekninger ved 


behandlingen av regnskapet for 2015. 


 


3.4 Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon 
I maimøtet behandlet kontrollutvalget forvaltningsrevisjonsrapporten - 


Korttidsopphold i institusjon (tildelingspraksis og internkontroll). Formålet med 


prosjektet var å undersøke i hvilken grad kommunens praksis ved tildeling av 


korttidsopphold i institusjon bygger på faglige standarder og er i samsvar med krav 


til god saksbehandling. Revisjonens samlede vurdering og konklusjon var at 


Aurskog-Høland kommune i all hovedsak har etablert en forvaltningspraksis for 


tildeling av korttidsopphold i institusjon som bygger på faglige kriterier og 


anerkjente prinsipper for tildeling av helse- og omsorgstjenester. Saksbehandlingen 


er i samsvar med sentrale krav i forvaltningsloven og legger til rette for 


likebehandling i vurderingen av søknader. Det er i tillegg etablert et tjenestekontor i 


kommunen med et helhetlig ansvar for tildeling av helse- og omsorgstjenester, og 


dette vil bidra til ytterligere å styrke internkontrollen for tildeling av 


institusjonsplasser. Kontrollutvalget tok rapporten til orientering, og sendte den 


videre til kommunestyret for endelig behandling. Kommunestyret behandlet 


rapporten den 15. juni, sak 36/15. 


 


I septembermøtet ba kontrollutvalget rådmannen om en orientering på hvordan 


forvaltningsrevisjonsrapporten – politiattester er fulgt opp. Kommunestyret 


behandlet rapporten den 16. juni 2014, sak 41/14. HR og administrasjonssjef 


orienterte om administrasjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten. 


Kontrollutvalget tok redegjørelsen til orientering.  


 


3.5 Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll  
Kontrollutvalget har ikke behandlet noen selskapskontroller i 2015.  


 
I plan for selskapskontroll 2014 – 2016 så har kontrollutvalget følgende plan: 


 Aurskog-Høland utbyggingsselskap AS (vår 2016) 
 NRBR IKS (høst 2016) 


 


3.6 Tilsyn med revisjonen 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, jfr. 


kontrollutvalgsforskriftens § 4. Aurskog-Høland kommune benytter Romerike Revisjon 


IKS som leverandør av revisjonstjenester. 


 
Kontrollutvalget mener at det er en forsvarlig revisjonsordning. 
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I tillegg til å påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at 


årsregnskapet blir revidert på en betryggende måte, skal kontrollutvalget holde seg 


løpende orientert om revisjonsarbeidet.  


 


I septembermøtet fikk kontrollutvalget en rapport fra Romerike Revisjon IKS om 


revisjonsåret 2014/2015. Rapporten ga en oversikt av selskapet og oppgaver og 


leveranser, hvor det bl.a. er redegjort for tidsforbruket for revisjonsoppgaver i 


Aurskog-Høland kommune. 


 


Revisjonen rapporterer i egen sak om det løpende revisjonsarbeidet i hvert møte. 


 


3.7 Budsjettbehandlingen 
Etter kontrollutvalgets forskrift § 18 skal kontrollutvalget legge fram forslag til 


budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Forslaget bør foreligge tidsnok 


til at kommunen kan få innarbeidet dette i sine budsjetter. Budsjettforslaget skal 


inneholde utgifter til kontrollutvalgets virksomhet, ramme for sekretariatets budsjett 


og ramme for revisjonens budsjett. Til sammen skal dette utgjøre funksjon 110 i 


KOSTRA-rapporteringen. 


 


I kontrollutvalgets budsjett ligger godtgjørelser, utgifter til reise, kurs, bevertning 


mv. I revisjonens budsjett ligger revisjon av kommuneregnskapet, 


regnskapsbekreftelser samt andre tilhørende oppgaver. Det utføres også 


forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre undersøkelser etter bestilling fra 


kontrollutvalget. 


 


I sekretariatets budsjett ligger blant annet arbeid med å sørge for at de saker som 


behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir fulgt 


opp. 


 


Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 


septembermøtet. Forslaget ble deretter oversendt kommunen. For 2016 har 


forslaget en ramme på kr 1 738 437.  


 


Kommunens årsbudsjett ble behandlet i kommunestyret 14.12.15, sak 85/15. 


 


3.8 Kontrollutvalgets rapportering 
Kontrollutvalget har i 2015 gjennomført følgende rapportering: 


 


 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 ble behandlet i kontrollutvalget 11.2.15 


og i kommunestyret 23.3.15, sak 21/15. 


 Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret i forbindelse med 


oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll – dette blir 


gjort gjennom kontrollutvalgets årsrapport, jf. pkt. 3.4 og 3.5. 


 Rapporter etter gjennomførte kontroller er sendt fortløpende til 


kommunestyret, jf. avsnitt 3. 


 


3.9 Øvrige aktiviteter 
Kontrollutvalgets oppgaver er varierte og utvalget ser behov for en jevnlig 


oppdatering av sine kunnskaper, samt å treffes og ha kontakt med andre 
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kontrollutvalg. 


 
Kontrollutvalget var representert på kontrollutvalgskonferansen 2015. 


 


Kontrollutvalget var representert på samarbeidsforum mellom kontrollutvalgene på 


Romerike. Samlingene inneholder dialog og erfaringsutveksling der man diskuterer 


problemstillinger knyttet til kontrollutvalgsarbeid, samt å utvikle og dele gode 


praksiser. 


 


4 Sekretærfunksjonen 
 


Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Aurskog-Høland kommune utføres av 


Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS). 


 


Kontrollutvalgets sekretariat har totalt brukt 228 timer på arbeid for kontrollutvalget i 


Aurskog-Høland kommune.     


 


Fordelingen på oppgaver er slik: 


 


Oppgaver 2015 Timer 


Saksbehandling 185 


Møter kontrollutvalget 32 


Overordnet analyse, opplæring mv. 11 


Totalt 228 


 


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. 


 


Dialogen med ordfører og rådmann oppleves som god. 


 


 


Bjørkelangen 27.1.2016 


 


John Arne Dalby 


Kontrollutvalgsleder 


                                                             Øystein Hagen 


                                                             Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS  
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Vedlegg 1 – Saker behandlet i Aurskog-Høland kontrollutvalg 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 


januarmøtet. 


   


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 Presentasjon av nye medlemmer Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.    
  


 18.11.15 31/2015 Kontrollutvalgets rolle og 


oppgaver 


Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.    
  


 18.11.15 32/2015 Rutiner for innkalling og 


protokoll 


Protokollen underskrives rett etter møteslutt. 


Kontrollutvalgsleder underskriver protokollen. 


   
  


 18.11.15 33/2015 Møteplan for 2016 Kontrollutvalget avholder følgende møter i 2016: 


• Onsdag 27. januar 


• Onsdag 2. mars 


• Onsdag 27. april 


• Tirsdag 31. mai 


• Onsdag 7. september 


• Onsdag 19. oktober 


• Onsdag 23. november 


Kontrollutvalget starter sine møter kl. 18,00 og møtene holdes på 


Aurskog-Høland rådhus. 


   
  


 18.11.15 34/2015 Eventuelt.     
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FORORD 
 
Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kontrollutvalget og kommunestyret skal bruke for å 
sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes behov og rettigheter best 
mulig. Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget har foretatt valg av områder for forvaltningsrevisjon basert på en overordnet 
analyse utarbeidet av Østre Romerike revisjonsdistrikt.  
 
Planen gjelder for inneværende valgperiode, dvs. for perioden 2013 - 2015. 
 
Kontrollutvalget mener at det kan være behov for å ajourføre Plan for forvaltningsrevisjon i 
løpet av perioden. Det anbefales derfor at kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å 
foreta endringer i planen. En slik fleksibilitet sikrer at forhold som dukker opp i perioden, vil 
kunne bli gjenstand for forvaltningsrevisjon uten at kontrollutvalget trenger å få 
kommunestyrets godkjenning. 
 
Forvaltningsrevisjon er ressurskrevende og Aurskog-Høland kontrollutvalg anser det som 
realistisk at det gjennomføres 1-2 prosjekter årlig. Dette vil være avhengig av omfanget på det 
enkelte prosjekt og om det er mulig å gjennomføre felles prosjekter for kommunene i Østre 
Romerike revisjonsdistrikt. 
 
Kontrollutvalget har valgt ut ti områder for forvaltningsrevisjon. Med utgangspunkt i disse 
områdene skal kontrollutvalget vedta hvilke prosjekter som skal gjennomføres, dvs. en 
avgrensning og konkretisering av det enkelte område for forvaltningsrevisjon. 
 
 
 
 
 


Bjørkelangen,                 2012 
 
 


John Arne Dalby 
Kontrollutvalgets leder 
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1 Om forvaltningsrevisjon 
Kommuneloven kapittel 12 har bestemmelser om internt tilsyn, kontroll og revisjon. Med 
hjemmel i loven er det fastsatt forskrift om kontrollutvalg og forskrift om revisjon. 
 
Det er kontrollutvalget som etter regelverket har ansvaret for at det utføres 
forvaltningsrevisjon i kommunen. Dette framgår av kommuneloven § 77, nr. 4. 


”.. 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).  


 
Forvaltningsrevisjonens innhold er utdypet i forskrift om revisjon § 7, første ledd: 
 


Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 


produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 


vedtak og forutsetninger. Herunder om 


a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med 


kommunestyrets vedtak og forutsetninger, 


b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene 


som er satt på området, 


c) regelverket etterleves, 


d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige, 


e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer 


samsvarer med offentlige utredningskrav 


f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller 


fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd. 


 
Forvaltningsrevisjonen er med andre ord et viktig verktøy for kommunens øverste politiske 
organ for å føre tilsyn og kontroll med kommunens totale forvaltning og de resultater som 
oppnås. 
 
Kapittel 5 i forskrift om kontrollutvalg inneholder utfyllende bestemmelser om 
kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon. Ifølge forskriften § 9 er det 
kontrollutvalgets ansvar å påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 
forvaltningsrevisjon. Av departementets merknader til paragrafen framgår det at det i siste 
instans påhviler kommunestyret å sørge for at det blir mulig for kontrollutvalget å oppfylle 
forskriftens krav på dette punktet, blant annet ved å stille de nødvendige budsjettmidler til 
rådighet for kontrollutvalget.  
 
Kommunens virksomhet som omfattes av forvaltningsrevisjon er: 


• Kommunen 


• Foretak 


• Interkommunalt samarbeid som ikke er egne rettssubjekter. 
 
Forvaltningsrevisjon i selskaper (selskapskontroll, kommuneloven § 80, annet ledd): 


• Heleid kommunalt AS (hvor eier er en kommune eller flere kommuner i fellesskap) 


• Interkommunale selskaper der kommunen har eierinteresser (Lov om IKS) 
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2 Utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon 
Plan for forvaltningsrevisjon skal vedtas av kommunestyret. Dette fremgår av forskrift om 
kontrollutvalg § 10: 
 


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. 


 
Bestemmelsen innebærer at det er Kommunestyret som er oppdragsgiver for 
forvaltningsrevisjon ved å vedta ”Plan for forvaltningsrevisjon”. Formålet er å sikre at den 
revisjonen som utføres er i tråd med kommunestyrets ønsker og behov.  
 
Denne planen er utarbeidet for perioden 2013-2015. Kontrollutvalget vil vurdere status og 
eventuelt behov for endringer av prioriterte prosjektområder i løpet av planperioden. En slik 
fleksibilitet sikrer at forhold som dukker opp i perioden, vil kunne bli gjenstand for 
forvaltningsrevisjon uten at kontrollutvalget trenger å få kommunestyrets godkjenning. 
 
Planen er basert på Overordnet analyse. Analysen er utarbeidet av Østre Romerike 
revisjonsdistrikt og behandlet av Kontrollutvalget i Aurskog-Høland. 


3 Overordnet analyse 
Overordnet analyse er primært utarbeidet som et internt arbeidsdokument for kontrollutvalget. 
Analysen har vært et hjelpemiddel for kontrollutvalget for å identifisere behovet for 
forvaltningsrevisjon på ulike sektorer og virksomheter (forskrift om kontrollutvalg § 10): 
 


”Målet er å avdekke indikasjoner på avvik eller svakheter i forvaltningen sett i forhold 


til lover, forskrifter, kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger” 


(merknadene til § 10). 


 
Med utgangspunkt i analysen har kontrollutvalget foretatt en prioritering av områder for 
forvaltningsrevisjon. 


4 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon 
Østre Romerike revisjonsdistrikt er revisor for Aurskog-Høland kommune og vil stå for den 
praktiske utføringen av forvaltningsrevisjonsprosjektene. Prosjektene utføres i tråd med 
kommuneloven § 78, revisjonsforskriften og RSK 001 001 ”Standard for 
forvaltningsrevisjon” som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund. 
 
Kontrollutvalget vedtar på bakgrunn av denne planen mer konkrete bestillinger av prosjekter. 
Kontrollutvalget har dialog med revisjonen i forvaltningsrevisjonsprosessen. Kontrollutvalget 
har en bestillingsdialog med revisjonen i forbindelse med utarbeidelse av prosjektplan. 
Rapportering fra revisjonen til kontrollutvalget foregår underveis i forbindelse med 
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prosjektgjennomføringen og til slutt i forbindelse med behandling av rapporten og 
presentasjon av funn.  
 
Inneværende planperiode vil i praksis gjelde for 2013 – 2015/2016.  Innenfor rammen av 
revisjonens ressurser er det realistisk å kunne gjennomføre 1-2 prosjekter pr år.  Dette vil 
være avhengig av om det er mulig å gjennomføre felles forvaltningsrevisjon for kommunene i 
revisjonsdistriktet (Fet, Sørum, Aurskog-Høland og Nes kommuner).  Et prosjekts omfang vil 
også kunne innvirke på antall prosjekter som kan gjennomføres.  


5 Prioriterte områder i planperioden 
Nedenfor angis prioriterte områder og forslag til mulig vinkling på prosjektene. 
 
Områdene er et resultat av vurderingene i den overordnede analysen. Det er prioritert ti 
områder for forvaltningsrevisjon. Dette er flere prosjekter enn hva det er ressurser til i 
utgangspunktet.  
 
Rekkefølgen er ikke en prioritering av viktighet, men en anbefalt tidsrekkefølge for 
prosjekter. 


5.1 Prioritering av områder 
Forvaltningsrevisjonsprosjekter gjennomføres på følgende områder: 


• Byggesaksbehandling 


• Spesialpedagogisk hjelp barnehage/spesialundervisning grunnskole 


• Tjenester ved nedsatt funksjonsevne 


• Anskaffelser 


• Kommunens styringssystem 


• Enkeltvedtak og oppfølging av planer  


• Revisjon av IKT 


• Samhandlingsreformen 


• Sykefravær 


• Politiattest 
 
Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å fravike planen og å foreta endringer i 
prioriteringen ovenfor. En slik fleksibilitet sikrer at forhold som dukker opp i perioden, vil 
kunne bli gjenstand for forvaltningsrevisjon uten at kontrollutvalget trenger å få 
kommunestyrets godkjenning. Endringer som kontrollutvalget gjør i løpet av planperioden 
rapporteres til kommunestyret i kontrollutvalgets årsmelding. 
 
5.1.1 Kommunestyrets vedtak 17.12.2012 sak 98/12 
Fra kommunestyreprotokollen gjengis: 


«Kontrollutvalgets innstilling: 


1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for Aurskog-Høland kommune for 


perioden 2013 – 2015. 


2. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å gjøre endringer i planen ved behov. 


3. Kontrollutvalget prioriterer følgende prosjekter for kommende år: 


I. Byggesak 


II. Politiattest 


III. Anskaffelser 
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Behandling i KOMMUNESTYRET: 


Representanten Jøran Gaukelund, ungdomsrådet påpeker at de ikke står noe i planen om at 


det er påkrevet med politiattest for ansatte i fritidsklubb. Dette bør tas med. 


 


Vedtak i KOMMUNESTYRET: 


1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for Aurskog-Høland kommune for 


perioden 2013 – 2015. 


2. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å gjøre endringer i planen ved behov. 


3. Kontrollutvalget prioriterer følgende prosjekter for kommende år: 


Byggesak 


Politiattest 


Anskaffelser» 


 


Kontrollutvalgets prosjekt om byggesak til kommunestyret ble behandlet av kommunestyret i 
desember 2012. Kontrollutvalgets prosjekt om politiattest forventes til behandling i 
kontrollutvalgets møte i mai 2014. 


5.1.2 Kontrollutvalgets oppdaterte gjennomføringsplan 
Kontrollutvalget vedtok at plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2015 oppdateres som foreslått 
nedenfor i møtet den 22.1.2014. Kontrollutvalget har prioritert ned prosjekt «anskaffelser» og 
lagt inn et nytt prosjekt om «kriterier for tildeling av sykehjemsplass». 
 
Kontrollutvalget prioriterer derfor følgende prosjekter i gjenværende planperiode: 


1. Kriterier for tildeling av sykehjemsplass (nytt prosjekt) 


2. Spesialpedagogisk hjelp barnehage/spesialundervisning grunnskole 


3. Tjenester ved nedsatt funksjonsevne 


4. Enkeltvedtak og oppfølging av planer  


5. Anskaffelser  


5.2 Mulig vinkling på prosjekter 
Ulike tilnærminger i forvaltningsrevisjoner kan være vurderinger knyttet til: 


• Vedtaksoppfølging 


• Effektivitet og måloppnåelse 


• Regeletterlevelse 


• Styringsverktøyenes hensiktsmessighet 


• Administrasjonens saksbehandling 


• Resultat av kommunens tjenesteproduksjon 
 
Vinklingen eller tilnærmingen til mulige prosjekter for hvert av de prioriterte områdene i 
denne planen tar utgangspunkt i Overordnet analyse med hovedfokus på intern kontroll og 
brukerperspektiv. 
 
Byggesaksbehandling og saksbehandlingstid 
Kontrollutvalget har drøftet byggesaksbehandlingen i flere møter. Stikkord knyttet til en 
mulig gjennomgang av byggesaksbehandlingen i kommunen er: Saksbehandlingstid, 
notatplikt, dokumentasjon nabovarsling/gjenboervarsling, betalingstidspunkt gebyr, 
opplysning til søker om søkers ansvar og innhold i vedtak. En forvaltningsrevisjon kan enten 
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ta for seg saksbehandlingsreglene på et overordnet nivå (prosessuelle) eller innholdet i 
saksbehandlingen (materielle). En kombinasjon av disse to er også mulig. Et prosjekt som tar 
for seg saksbehandlingstid kan avgrenses til byggesak eller undersøke saksbehandlingstid 
generelt i kommunen. 
 
Spesialpedagogisk hjelp barnehage/spesialundervisning grunnskole 
Det er både et nasjonalt mål og et faglig mål for Pedagogisk Psykologisk Tjeneste i 
kommunen å fange opp barn og elever så tidlig som mulig og sette i gang spesialpedagogisk 
opplæring eller spesialundervisning. Aurskog-Høland har en utfordring med hensyn til å 
hjelpe skoler og barnehager med tidlig og riktig innsats, som gjør at antall enkeltvedtak kan 
reduseres. En mulig tilnærming er en vurdering av kommunens arbeid for å nå målet om tidlig 
og riktig innsats. En annen mulig tilnærming er oppfølging av enkeltvedtakene i barnehage og 
skole. I et forvaltningsrevisjonsprosjekt vil det også være naturlig å se på den interne 
samhandlingen mellom PPT, skole og barnehage, og helsestasjonene. 
 
Tjenester ved nedsatt funksjonsevne 
I årsmeldingen til Aurskog-Høland for 2011 vises det til en rekke utfordringer ved ”Tjenester 
ved nedsatt funksjonsevne”. Det vises til utfordringer knyttet til økning i avlastningsbehov og 
brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Stor arbeidsmengde og press på de ansatte. Økning i 
bruk av tvang og makt overfor mennesker med psykisk utviklingshemming. Krevende å 
gjennomføre individuelle tiltak i bolig med heldøgns tilsyn. Vanskelig å ha en forutsigbar 
økonomi til nye ressurskrevende brukere. En gjennomgang av tjenesteområdet vil kunne 
kreve forundersøkelser, men omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistanse, likebehandling og 
avlastning er aktuelle områder for forvaltningsrevisjon. 
 
Anskaffelser 
Anskaffelse vil alltid være forbundet med risiko både med hensyn til oppfølging av 
regelverket, kommunens egne rutiner og risiko for misligheter. En mulig tilnærming er en 
vurdering av intern kontroll på anskaffelsesområdet. Det kan skilles mellom bestilling av 
varer og tjenester og mottak av varer og tjenester. I forbindelse med bestilling av varer og 
tjenester kan en problemstilling være å undersøke om premissene er riktige i forkant av 
inngåelse av rammeavtaler. Andre tilnærminger kan være om anskaffelsene har vært i tråd 
med anskaffelsesregelverket når det gjelder større investeringer i kommunen, om kommunen 
betaler i tråd med avtaler framforhandlet av Interkommunalt innkjøpssamarbeid Nedre 
Romerike (IINR) og om prisbestemmelser etterleves for rammeavtaler. 
 
Styrings- og kontrollsystemet 
Kontrollutvalget har fokusert på intern kontroll i kjølvannet av statlige signaler om økt fokus 
på intern kontroll i kommunene. Aurskog-Høland kommune er i en prosess med styrking av 
internkontrollsystemet. En mulig tilnærming er en revisjon av kontrollsystemet med 
utgangspunkt i Aurskog Hølands valg av rammeverk for internkontroll. 
 
Enkeltvedtak og oppfølging av planer 
Det fattes en rekke enkeltvedtak i medhold av særlov. Tildeling av barnehageplass i medhold 
av barnehageloven. Institusjonsplass og hjelp i hjemmet i medhold av helse- og 
omsorgsloven. Sosialhjelp i medhold av sosialtjenesteloven i arbeids- og velferdsordningen. 
En mulig tilnærming er en vurdering av innhold i vedtak og oppfølging av vedtak. 
 
Kommunene har et generelt og grunnleggende ansvar for befolkningens sikkerhet og trygghet. 
Dette utgjør den lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen. Kommunene plikter å ha 







PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 


AURSKOG-HØLAND KONTROLLUTVALG 10


planer ved ulykker og naturkatastrofer. Etterlevelse av disse bestemmelsene som trådte i kraft 
1.1.2010, er også et aktuelt område for forvaltningsrevisjon 
 
Revisjon av IKT/personvern-sikkerhet 
Kommunen har en rekke datasystemer og personvern er et sentralt område. En mulig 
tilnærming er en vurdering av IT-kontroll i forbindelse med utvalgte datasystemer innenfor 
for eksempel barnevern, skole, helse og sosial hvor det er stor andel personopplysninger. 
 
Samhandlingsreformen 
Samhandlingsreformen trådte i kraft fra 1.1.2012. Denne nye og omfattende reformen skal 
innføres gradvis fram til 2016. Det er flere mulige tilnærminger når det gjelder gjennomføring 
av forvaltningsrevisjon i forbindelse med denne reformen. Stikkordsmessig nevnes intern 
kontroll; utskrivingsklare pasienter; forebygging av helseproblemer; avtaler med 
helseforetakene; iverksetting og oppfølging; informasjonsflyt og personvern; mål for 
samhandlingsreformen.  
 
Sykefravær 
Sykefraværet i Aurskog-Høland er relativt lavt med 7,1 % i 2011. Dette sammenlignet både 
med kommunene i revisjonsdistriktet og gjennomsnittlig sykefravær i kommune-Norge. 
Erfaring fra andre kommuner tilsier at omtrent halvparten av sykefraværet er langtidsfravær. 
En mulig tilnærming er en gjennomgang av kommunens oppfølging av langtidssykemeldte i 
et intern kontroll perspektiv. En annen mer generell tilnærming er hvordan kommunen følger 
opp egne rutiner og lovpålagte forhold knyttet til sykefravær. 
 
Håndtering av politiattester 
Det er krav om politiattest innenfor en rekke områder som har med barn og personer med 
utviklingshemming å gjøre. En mulig tilnærming er en gjennomgang av kommunens interne 
kontroll i forbindelse med lovpålagte politiattester. 


6 Oppfølging og rapportering 
Det følger av revisjonsforskriften § 8 at revisor skal rapportere fortløpende til kontrollutvalget 
om resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget har ansvar for å 
rapportere om sitt arbeid til kommunestyret. Forvaltningsrevisjonsrapporter legges 
fortløpende fram for kommunestyret fra kontrollutvalgets side. 
 
Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til gjennomførte 
forvaltningsrevisjoner, følges opp. Dette følger av kontrollutvalgsforskriften § 12. 
Kontrollutvalget har innarbeidet rutiner for videre oppfølging av rapportene.  
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Vedlegg 1 Utdrag av lov og forskrift som omhandler kontrollutvalg og revisjon 
 
Forskrift om kontrollutvalg: 
 
§ 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.  
 
 
Kommuneloven § 78. Revisjon 
 
2. Revisjonsarbeidet skal omfatte regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  
 
Forskrift om revisjon 
 
§ 6. Revisjonsplikt  
Kommunens eller fylkeskommunens virksomhet skal være 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.  
Der en interkommunal revisjonsenhet, et revisjonsselskap eller annet foretak/selskap er valgt, 
skal revisjonsenheten eller selskapet utpeke en ansvarlig forvaltningsrevisor for hvert oppdrag 
(oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor).  
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§ 7. Forvaltningsrevisjonens innhold  
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 
forutsetninger. Herunder om  


a)forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets 
vedtak og forutsetninger,  


 
b)forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på 


området,  
 


c)regelverket etterleves,  
 


d)forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,  
 


e)beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige 
utredningskrav,  


 
f)resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets 


forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.  
Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal 
revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal etableres 
revisjonskriterier for det enkelte prosjekt. 
  
§ 8. Rapportering om forvaltningsrevisjon  
Revisor skal fortløpende rapportere til kontrollutvalget om resultatene av gjennomførte 
forvaltningsrevisjoner.  
Administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt 
syn på de forhold som fremgår av rapporten. Administrasjonssjefens eller kommune-
/fylkesrådets kommentarer skal fremgå av rapporten.  
Der et kommunalt/fylkeskommunalt foretak er gjenstand for forvaltningsrevisjon, skal styret 
og daglig leder gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår av 
rapporten.  
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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 


januarmøtet. 


   


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 Presentasjon av nye medlemmer Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.    
  


 18.11.15 31/2015 Kontrollutvalgets rolle og 


oppgaver 


Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.    
  


 18.11.15 32/2015 Rutiner for innkalling og 


protokoll 


Protokollen underskrives rett etter møteslutt. 


Kontrollutvalgsleder underskriver protokollen. 


   
  


 18.11.15 33/2015 Møteplan for 2016 Kontrollutvalget avholder følgende møter i 2016: 


• Onsdag 27. januar 


• Onsdag 2. mars 


• Onsdag 27. april 


• Tirsdag 31. mai 


• Onsdag 7. september 


• Onsdag 19. oktober 


• Onsdag 23. november 


Kontrollutvalget starter sine møter kl. 18,00 og møtene holdes på 


Aurskog-Høland rådhus. 


   
  


 18.11.15 34/2015 Eventuelt.     
  


        


 







