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MØTEINNKALLING   
 

Eidsvoll kontrollutvalg 
 
Dato: 16.12.2015 kl. 17:00  
Sted: Rådhuset, møterom 322  
Arkivsak: 15/00012  
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 

41/2015 15/00076-1 
Overordnet analyse Eidsvoll kommune - 
opplegg og fremdrift 

17:00 

42/2015 15/00248-1 Bestille neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 18:30 

43/2015 15/00063-1 Kontrollutvalgets årsplan for 2016 19:00 

44/2015 15/00247-2 
Revisorbrev nr. 5 – Foreløpig innberetning 
om misligheter – Anmeldelse av tyveri fra 
kassebeholdning 

19:30 

45/2015 15/00262-1 Referater 19:45 

46/2015 15/00263-1 Eventuelt 20:00 

 
Tidsangivelse for sakene er tentativ, og rekkefølgen av behandlingen kan endres. 
Kontrollutvalgets møter avvikles for åpne dører, i tråd med kommunelovens § 31. 
 
 
Lørenskog, 09.12.2015 
 
 
Vegard Ellingsen 
Kontrollutvalgsleder 
                                                                      Øystein Hagen 
                                                                      Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS   

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

41/2015 Overordnet analyse Eidsvoll kommune - opplegg og 
fremdrift 

Arkivsak-dok. 15/00076-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 16.12.2015 41/2015 

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
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 
andre føringer som kommunen har satt for virksomheten. Risikovurderingen er 
sammensatt av to elementer: 
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 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 
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 
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av planen eller av vedtaket i kommunestyret om kontrollutvalget har mandat til å 
endre planen underveis i perioden.  
 
Prosess og fremdrift 
 

Desember 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. 

Februar Ordfører inviteres til å gi innspill på risikoområder. 
Sekretariatet legger frem en foreløpig presentasjon av 
tjenesteområdene. 
Kontrollutvalget drøfter risikoområder og vesentlighet. 

Mars 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. 

Mai Overordnet analyse vedtas. 

Juni Sekretariatet legger frem utkast til plan for kontroll- og 
tilsynsarbeidet  

September  Plan for kontroll- og tilsynsarbeidet vedtas. Plan for 
forvaltningsrevisjon oversendes kommunestyret. 

 
 
I dette møtet 
Kontrollutvalget har bedt rådmannen om en presentasjon av Eidsvoll 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 
er vedlagt saken (vedlegg 1).   
 
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 
februarmøte (se kapittel om prosess og fremdrift). 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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42/2015 Bestille neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Arkivsak-dok. 15/00248-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 16.12.2015 42/2015 

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

Vedlegg: 
1. Plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2016
2. Kontrollutvalgssak 6/2015 – Prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter for 

perioden 2014 – 2016
3. 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. 
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Med utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2016 (vedlegg 1), så ble det i 
kontrollutvalgssak 6/2015 gjort en prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter for 
perioden 2014 – 2016 (vedlegg 2). Følgende prioriteringer ble vedtatt: 
 
1. Vedlikehold av kommunale bygg (drift og 

vedlikehold) 
2. Sykehjem (tildeling og kapasitet)  
 

 
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 3). 
 
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).  
 
Revisjonen vil være tilstede under behandlingen og kan bidra i diskusjonen. 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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43/2015 Kontrollutvalgets årsplan for 2016 

Arkivsak-dok. 15/00063-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 16.12.2015 43/2015 

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 punkt 4 e. 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 vil det bli holdt 
et felles seminar for alle kontrollutvalgene på Romerike hvor revisjonens oppgaver 
også presenteres. 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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44/2015 Revisorbrev nr. 5 – Foreløpig innberetning om misligheter – 
Anmeldelse av tyveri fra kassebeholdning 

Arkivsak-dok. 15/00247-2 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 16.12.2015 44/2015 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
2. Revisorbrev nr. 5 følges opp i februarmøtet 2016.

Vedlegg: 

 Revisorbrev nr. 5 – Foreløpig innberetning om misligheter – Anmeldelse av tyveri 
fra kassebeholdning

Saksframstilling: 
Etter forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 3 femte ledd skal revisor 
sende foreløpig innberetning til kontrollutvalget straks det konstateres misligheter i 
kommunen. 

Eidsvoll kommune har innrapportert en sak til Romerike Revisjon IKS om at daglig 
leder ved en virksomhet i kommunen har anmeldt to tilfeller av tyveri fra 
kassebeholdningen. 

Virksomheten har ved to anledninger (28.8.15 og 11.10.15) avdekket manko på kr 
500,- i kassebeholdningen. Ingen navngitte personer mistenkes for å ha stjålet 
pengene, men daglig leder finner det mistenkelig at det ved to anledninger har vært 
manko på nøyaktig kr 500,-.  

Forholdet er politianmeldt. I brev fra Romerike politidistrikt, datert 2.11.2015, 
underrettes kommunen om at forholdet er henlagt da det ikke er fremkommet 
tilstrekkelige opplysninger til å identifisere gjerningsmannen.  

Kontrollutvalget vil få en endelig innberetning fra revisjonen. 

Saken vil bli satt opp til behandling i februarmøtet, og administrasjonen vil være til 
stede for å kunne opplyse saken ytterligere.  

Tilbake til sakslisten 
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45/2015 Referater 

Arkivsak-dok. 15/00262-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 16.12.2015 45/2015 

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

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

Saksframstilling: 
Under denne saken legges referatsakene frem. 

Tilbake til sakslisten 
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46/2015 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 15/00263-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 16.12.2015 46/2015 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 
 
 
 

Saksframstilling: 
. 
 
 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
 





 


 


KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE 


 


 


 


Sak nr. Sak Møtedato 


6/2015 Prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter for 


perioden 2014 – 2016. 


9.2.15 


 


Saksbehandler 


 Øystein Hagen 


 


Saksdokumenter 


 Pågående og prioriterte forvaltningsrevisjonsprosjekter blant kommunene på Romerike 


 


Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet revidering av plan for forvaltningsrevisjon i møte 8.9.14, sak 27/2014, og 


følgende vedtak ble fattet: 


 


1. Kontrollutvalget bestiller prosjektet - Internkontroll i hjemmebaserte tjenester som første 


prioriterte prosjekt for perioden 2014 – 2016. 


2. Videre prioriteringer av forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2014 – 2016 


ferdigstilles i november 2014. 


 


Kontrollutvalget behandlet prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2014 – 2016 i 


møte 17.1.14, sak 36/2014, og følgende vedtak ble fattet: 


 


1. Kontrollutvalget utsetter saken til februar møtet i 2015. 


2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å jobbe med forslag til samarbeidsprosjekter.  


 


 


Felles forvaltningsrevisjonsprosjekter eller bestemte samarbeidprosjekter for øvre kommunene synes 


mindre aktuelt nå da de øvrige kommunene allerede har bestilt individuelle prosjekter. 


Kontrollutvalget har sagt at det er viktig å kunne sammenligne forvaltningsrevisjonsrapportene med 


andre kommuner på Romerike. Ved å bestille prosjekter innenfor samme områder som andre 


kommuner har gjort så kan rapportene sammenlignes med andre sammenlignbare kommuner. Det vil 


også være ressursbesparende å ha prosjekter innenfor samme område som andre kommuner.  


 


I eksisterende plan er følgende områder oppgitt som aktuelle for forvaltningsrevisjon: 


 Samhandlingsreformen 


 Vedlikehold kommunale bygg 


 Tilskudd barnehager 


 Folkehelse  


 NAV 


 Skole 


I tillegg har kontrollutvalget fått oversendt en liste fra sekretariatet med påbegynte og planlagte 


forvaltningsrevisjonsprosjekter blant kommunene på Romerike (se vedlegg). Det anbefales at 


kontrollutvalget velger prosjekter fra denne listen hvis det ønsker at rapportene sammenlignes med 


andre sammenlignbare kommuner.  


 







 


 


Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune 


 


 


___________________________________________________________________________ 
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Det legges opp til å drøfte en prioritering av prosjekter ut planperioden 2014 – 2016 i denne saken. 


 


 


Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vedtar følgende prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2014 - 


2016: 


1.  


2.  


3.  


 


Kontrollutvalgets behandling 
Kontrollutvalget drøftet prioriteringer av forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2014 – 2016. 


 


 


 


Kontrollutvalgets vedtak 


Kontrollutvalget vedtar følgende prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2014 - 


2016: 


1. Vedlikehold av kommunale bygg (drift og vedlikehold) 


2. Sykehjem (tildeling og kapasitet)  


 


Sign. 
 


 


Utskrift 
Romerike Revisjon IKS 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 













1  


 


 
 


 


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


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


9.2.15 1/2015 Orientering ved rådmannen 


vedrørende E-handel 


prosjektet. 


Kontrollutvalget tar saken til orientering, men ønsker å følge opp e- 


handel prosjektet i løpet av første halvår 2016. 
 Innkaller 


rådmann 1. 


halvår 2016. 


 



9.2.15 2/2015 Orientering ved rådmannen 


vedrørende status i 


lønnsavdelingen. 


1. Kontrollutvalget redegjørelsene til orientering. 


2. Med bakgrunn i tidligere orienteringer i kontrollutvalgssak 


20/2013, 24/2013 og 08/2014 så vil utvalget be om en skriftlig 


bekreftelse fra rådmannen om alle krav vedrørende 


sykepengerefusjon er meldt inn til NAV til rett tid. 


Brev sendes til 


rådmannen. 
  





9.2.15 3/2015 Orientering ved rådmannen 


vedrørende A-ordningen. 


Redegjørelsene tas til orientering.    
 


9.2.15 4/2015 Tilskudd til private 


barnehager. 


Kontrollutvalget vil be rådmannen om en orientering om hvordan 


kommunen ivaretar kvalitetssikringen av beregninger og utbetaling 


av tilskudd til private barnehager. 


Brev sendes til 


rådmannen. 
  


 


9.2.15 5/2015 Kontrollutvalgets årsrapport 


for 2014. 


1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas. 


2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 


 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2014 


til orientering. 


Særutskrift 


sendt til KS 


12.2. 


Avventer 


behandling i KS. 


Behendlet i 


kommunest 


yret 10.3, 


sak 15/25. 


 


9.2.15 6/2015 Prioritering av 


forvaltningsrevisjonsprosjekter 


for perioden 2015 – 2016. 


Kontrollutvalget vedtar følgende prioritering av 


forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2014 - 2016: 


1. Vedlikehold av kommunale bygg (drift og vedlikehold) 


2. Sykehjem (tildeling og kapasitet) 


Særutskrift 


sendt til Rri 


12.2. 


  
 


9.2.15 7/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    
 


9.2.15 8/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    
 


9.2.15 9/2015 Eventuelt.     
 


        


23.3.15 10/2015 Virksomhetsbesøk til Råholt 


ungdomsskole. 


Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.    
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


23.3.15 11/2015 Forvaltningsrevisjonsrapport – 


hjemmesykepleie 


internkontroll, dokumentasjon 


og kvalitet. 


Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon til orientering, og tar 


saken opp til behandling i møtet den 4.5.15. 


Romerike 


Revisjon og 


rådmannen. 


KU møte 4.5.15.  
 


23.3.15 12/2015 Skriftlig orientering ved 


rådmannen om kvalitetssikring 


av beregninger og utbetaling 


av tilskudd til private 


barnehager. 


1. Kontrollutvalget tar rådmannens skriftlige redegjørelse 


foreløpig til orientering. 


2. Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre opp på møte den 


27.5.15 i forbindelse med behandling av årsregnskapet 2014. 


 Tas opp på KU 


møte 27.5.15. 
 


 


23.3.15 13/2015 Varslingssaker 2014. Kontrollutvalget tar saken til orientering.    
 


23.3.15 14/2015 Skriftlig bekreftelse fra 


rådmannen om 


sykepengerefusjon. 


1. Kontrollutvalget tar rådmannens svar til foreløpig orientering. 


2. Kontrollutvalget vil følge opp saken 2. halvår 2015. 
 Følges opp 2. 


halvår 2015. 
 


 


23.3.15 15/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    
 


23.3.15 16/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    
 


23.3.15 17/2015 Eventuelt. Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 


Mandag 4.5.2015, kl. 18:00. 
   


 
        


27.5.15 18/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til 


Eidsvoll kommunes 


årsregnskap for 2014. 


Kontrollutvalgets uttalelse til Eidsvoll kommunes årsregnskap 2014 


vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 


Kommunestyr 


et 
 Behandlet i 


kommunest 


yret den 


16.6.15, 


sak 15/48. 


 


27.5.15 19/2015 Revisjonsbrev nr. 3 - 


årsregnskapet 2014. 


1. Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering. 


2. Kontrollutvalget vil be om rådmannens kommentarer til 


revisjonsbrev nr. 3 – årsregnskapet 2014. 


3. Saken settes opp til behandling i møte 22. juni. 


Rådmann. Settes opp til 


behandling i KU 


februar 2016. 


  


27.5.15 20/2015 Behandle 


forvaltningsrevisjonsrapporten 


– hjemmesykepleie- 


I. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 


II. Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 


1)   Kommunestyret tar rapporten til orientering. 


Kommunestyr 


et 
 Behandlet i 


kommunest 


yret den 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


  internkontroll, dokumentasjon 


og kvalitet. 


2)   Kommunestyret ber rådmannen følge opp at: 


a. Det påbegynte arbeidet med internkontrollsystemet og 


dokumentasjon av brukernes behov må fortsatt ha høy prioritet, 


må følges opp og evalueres og justeres etter behov. 


b. Det bør sikres at alle brukere gis mulighet til medbestemmelse 


i forbindelse med daglig utførelse av tjenestene. 


c. Det bør vurderes å iverksette tiltak for å sikre at brukerne av 


hjemmebaserte tjenester får tilfredsstilt sine grunnleggende 


behov, slik de er definert i kvalitetsforskriften § 3. 


d. Det bør vurderes om det er rett balanse i kommunen mellom 


den institusjonsbaserte og den hjemmebaserte omsorgen. Dette 


for å sikre at innretningen av tjenestetilbudet i seg selv er i 


stand til å ivareta tilstrekkelig og nødvendig helsehjelp også til 


brukere utenfor institusjoner/boliger med bemanning. 


  16.6.15, 


sak 15/63. 
 


27.5.15 21/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    
 


27.5.15 22/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


1. Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


2. Kontrollutvalget ber sekretariatet å legge frem en sak om 


presisering og forståelse av kommunens økonomireglement 


punkt 2-5 avslutning til møtet den 7.9.2015. 


ROKUS og 


Rri. 


Settes opp til 


behandling i KU 


i forbindelse med 


sak om 


prosjektregnskap. 


  


27.5.15 23/2015 Eventuelt.     
 


        


7.9.15 24/2015 Oppfølging av 


revisjonsgjennomgang 


vedrørende kjøp av varer og 


tjenester gjort i Eidsvoll 


kommune i perioden 2011- 


2013. 


Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.    
 


7.9.15 25/2015 Orientering ved rådmannen. 1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 


2. Kontrollutvalget ber rådmannen om å oversende rapporten 


vedrørende renseanlegget så fort denne foreligger. 


Rådmannen Legges frem for 


kontrollutvalget 


snarest mulig. 
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behandles 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Oppfølging Behandlet Ferdig 


7.9.15 26/2015 Eierskapskontroll – Øvre 


Romerike Industriservice AS. 


1. Kontrollutvalget vil følge opp rapportens anbefalinger i løpet 


av 2016. 


2. Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 


 Kommunestyret ber om at Eidsvoll kommune utarbeider 


rutiner/prosedyrer for oppfølging av eierskap. 


Kommunestyr 


et 


 Behandlet i 


kommunest 


yret den 


8 .12.15, 


sak 15/111. 


 


  


7.9.15 27/2015 Revisorbrev nr 4 - Endelig 


innberetning om mistanke om 


misligheter. 


Kontrollutvalget tar saken til orientering.    


7.9.15 28/2015 Rapport revisjonsåret 


2014/2015. 


Kontrollutvalget tar rapport for revisjonsåret 2014/2015 til 


orientering. 
   


7.9.15 29/2015 Uavhengighetserklæring 


oppdragsansvarlig 


regnskapsrevisor og 


forvaltningsrevisor. 


Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger tas til orientering.    


7.9.15 30/2015 Budsjett for kontroll- og 


tilsynsvirksomheten 2016. 


1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen 


for Eidsvoll kommune vedtas og oversendes kommunen som 


kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2016. 


 


Budsjett Budsjett 


Poster 2016 2015 


Kontrollutva  Godtgjørelser 


lget kontrollutvalget 81 000 81 000 


Reiseutgifter/kjøregodtgj 


. 1 000 1 000 


Arbeidsgiveravgift 11 000 11 000 


Kontorutgifter, telefon, 


aviser, tidsskrifter 10 000 10 000 


Møteutgifter 3 000 3 000 


Kurs 35 000 35 000 


Sum 141 000 141 000 


Sekretariatet  Ramme for virksomheten 222 542 212 623 


Eidsvoll 


kommune 
 Behandlet i 


kommunest 


yret den 


8 .12.15, 


sak 15/104. 
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behandles 


Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Oppfølging Behandlet Ferdig 


   
Revisjonen 1 992 81 1 956 


Ramme for virksomheten 7 700 


2 356 2 310 


359 323 


2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret 


vedrørende budsjettet for Eidsvoll kommune 2016. 


3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering 


av bevilgede beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes 


kontrollutvalget til orientering. 


    


7.9.15 31/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    


7.9.15 32/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    


7.9.15 33/2015 Evaluering av arbeidet i 


kontrollutvalget. 


Saken tas til orientering.    


7.9.15 34/2015 Eventuelt.     


 


 
        


 








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 Bakgrunn 


I forskriften om kontrollutvalg framgår det at kontrollutvalget minst én gang i 


valgperioden skal utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på 


en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighets-


vurderinger.   


 


Kontrollutvalget i Eidsvoll har i sak 33/2012 vedtatt at Øvre Romerike 


Revisjonsdistrikt IKS skal utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, basert på en 


overordnet analyse.  


2 Formål 


Formålet med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv 


forvaltning. Kommuneloven § 77 nr. 4 definerer forvaltningsrevisjon som: 


 


”systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 


kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger”.  


 


Innbyggerne stiller stadig strengere krav til kvalitet og effektivitet i de kommunale 


tjenestene, samtidig som det private marked skaper økt konkurranse. Et 


forvaltningsprosjekt kan bidra med: 


 


• Påvisning av forbedringsområder som bidrar til økt produktivitet og 


måloppnåelse. 


• Levere informasjon til nytte for kontrollutvalget. 


• Bidra med informasjon som er til nytte for administrasjonen og folkevalgte. 


 


Det er viktig å identifisere og velge ut de riktige forvaltningsrevisjonsprosjektene, 


slik at ressursene blir satt inn på de riktige områdene. Prosjektene skal ha høy 


nytteverdi og de bør gi utbytte i form av læring og utvikling i kommunen. 


 


Kontrollutvalget ønsker at forvaltningsrevisjonsprosjektene skal være til nytte for 


kommunens politikere, administrasjon og ikke minst innbyggere. 
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3 Grunnlaget for planen – den overordnede analysen 


Planen for forvaltningsrevisjon bygger på en overordnet analyse av kommunens 


virksomhet foretatt i 2012. Overordnet analyse er utarbeidet som et arbeidsdokument 


for kontrollutvalget og kontrollutvalget har foretatt prioriteringer av områder for 


forvaltningsrevisjon med bakgrunn i denne. Analysen har vært et verktøy for 


kontrollutvalget for å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon ut fra en risiko- og 


vesentlighetsvurdering. 


 
Målet er å avdekke indikasjoner på avvik eller svakheter i forvaltningen sett i forhold til lover, 


forskrifter, kommunestyrets vedtak og forutsetninger. I uttrykket ”risiko- og 


vesentlighetsvurderinger” ligger at det skal gjøres en vurdering av på hvilke områder av kommunens 


virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til de vedtak, forutsetninger og mål som er satt 


for virksomheten. (Merknader til kontrollutvalgsforskriften § 10) 


 


Overordnet analyse ble behandlet i sak 24/2012 og sak 32/2012 i kontrollutvalget i 


EIdsvoll. Lederne av kontrollutvalgene i Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og 


Ullensaker hadde 14.11.12 et fellesmøte hvor de ble enige om hvilke prosjekter som 


ville egne seg som fellesprosjekter for alle fem kommunene i 2013 og 2014.  


4 Gjennomføring 


Prosjekter utføres i tråd med RSK 001 «Standard for forvaltningsrevisjon» som er 


vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund.   


 


Kontrollutvalget vedtar på bakgrunn av denne planen og overordnet analyse 


konkrete bestillinger av prosjekter i form av en bestillingsdialog med revisjonen i 


forbindelse med utarbeidelse av prosjektplan.  


 


Plan for forvaltningsrevisjon revideres i 2014.  
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5 Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016 


5.1 Planperiode 


Ifølge kontrollutvalgsforskriften § 10 skal plan for forvaltningsrevisjon utarbeides 


minst én gang i valgperioden. Planen vedtas av kommunestyret, men retten til å 


foreta endringer i planperioden kan delegeres til kontrollutvalget. Kommunal 


virksomhet er i stadig endring og det er vanskelig å forutsi kommunens største 


utfordringer flere år framover.  


 


5.2 Prioriterte områder for felles forvaltningsrevisjonsprosjekter i perioden 2013- 


2014 


Felles forvaltningsrevisjonsprosjekter er prosjekter som kontrollutvalgene i 


kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker har kommet frem 


til som aktuelle fellesprosjekter for perioden 2013 til 2014. I løpet av 2014 vil 


kontrollutvalgslederne på nytt sette seg ned og se på muligheten for felles prosjekter 


for resten av perioden i forbindelse med en revidering av plan for 


forvaltningsrevisjon.  


 


5.2.1 Sykefravær og tjenestekvalitet 


Sykefravær har økonomiske konsekvenser og kan føre til et dårligere servicetilbud. 


En kommune som mangler viktig fagkompetanse på enkelte områder er også mer 


sårbar overfor et høyt sykefravær når det gjelder de kommunale tjenestene. Lønn og 


sosiale utgifter er en stor utgift for kommunen, og et høyt sykefravær fører til store 


kostnader for kommunen. Sykefraværet varierer fra virksomhet til virksomhet og 


kan ha direkte konsekvenser på tjenestekvaliteten. Kontrollutvalget ønsker å sette 


fokus på kommunens arbeid med sykefravær og konsekvenser for tjenestekvaliteten. 


 


5.2.2 Kompetanse i tjenestene 


Kommunen får stadig flere lovpålagte oppgaver, som krever stor grad av 


kompetanse hos de ansatte. Det vil være viktig for kommunen å kunne løse 


oppgavene i egenregi, og ha god kompetanse for å utføre oppgavene 


tilfredsstillende. Det kan være en risiko hvordan kommunen kan knytte til seg 


kompetanse, som blir værende fremover. Kontrollutvalget ønsker å fokusere på 


kommunens arbeid med kompetanse i tjenestene. 
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5.2.3 Nye IKT-løsninger 


I ØRU-regi er det en rekke IKT-prosjekter som er eller skal implementeres i løpet av 


2012/2013. 


 


• Ny webportal som omfatter intranett og internett for alle kommunene i ØRU. 


• Helsenett – for alle kommunene. 


• eHandel – for alle kommunene. 


• Kvalitetssystem – Eidsvoll, Gjerdrum og Ullensaker. Nannestad har opsjon på 


systemet. 


• Lønn- og personal – for alle kommunene. 


 


Overgang til nye systemer kan medføre risikoer for kommunen med tanke på risiko 


for feil på systemer og med tanke på behov for opplæring i nye systemer. Ved 


implementering av nye systemer er det også viktig å legge vekt på å ta i bruk de 


funksjonene som ligger i systemet med tanke på å optimalisere gevinstrealisering. 


 


5.2.4 Internkontroll 


Kommunal- og regionaldepartementet har lagt vekt på egenkontrollen i norske 


kommuner. En forsterket internkontroll var hovedanbefalingen fra gruppen. Blant 


anbefalingene er at administrasjonssjefene bør basere den videre utviklingen av 


internkontrollen på en risikoanalyse og at kommunene bør basere seg mindre på 


uformell kontroll. Store investeringer fremover krever både kompetanse og gode 


styringsrutiner både med tanke på gjennomføring og med tanke på utarbeidelse av 


beslutningsgrunnlag for politikerne.  
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VEDLEGG 


Mulige områder for forvaltningsrevisjonsprosjekter 2013 – 2016 


Områder Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Ullensaker 


Nye IKT-løsninger X X X X X 


Kompetanse i tjenestene  X X X X X 


Internkontroll X X X X X 


Sykefravær og tjenestekvalitet X X X X X 


Samhandlingsreformen X X X X X 


Vedlikehold kommunale bygg X X X X X 


Tilskudd barnehager X X X X  


Folkehelse X   X X 


NAV X   X X 


Målstyring/ledelse  X X   


Sykehjem  X  X  


Omsorgs- og demensplan 2015    X X 


Tilpasset opplæring  X  X  


Skole X     


Økonomi/prosjektstyring  X    


Kommunale bygg    X   


Saksbehandling i plan- og 
byggesaker 


    X 


Rus    X  


Rus og psykiatri     X 


Avlastning og bo- og 
pleieforhold 


   X  


Barnevern     X 


 


 








 


Saker til behandling 2016 


Kontrollutvalget i Eidsvoll 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 


8. februar 
Kl. 17:00 


 


 Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling. 


 Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 


 Behandle nummerert brev nr. 3 og nr. 5 


 Revidering av revisjonshandlinger i forbindelse med behandling av 


prosjektregnskap? 


 Orientering om status på lønnsavdelingen, samt status på 


avstemminger og sykepengerefusjon. 


 Behandle selskapskontroll ØRAS IKS  


 Rapport fra rådmannen vedr. overskridelsene på Bårlidalen 


renseanlegg 


 Engasjement brev fra Romerike Revisjon IKS 


 Regnskapsrevisjon 2015 – strategi og arbeidet så langt 


 Behandle diskusjonsnotat på forvaltningsrevisjonsprosjekt - ?. 


21. mars 
Kl. 17:00 


 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 – utkast 


 Oppfølging av E-handel prosjektet i løpet av første halvår 2016 


 Overordnet analyse selskapskontroll 


 Behandle bestilt forundersøkelse om SNR 


23. mai 
Kl. 17:00 


 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015. 


 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 


 Plan for selskapskontroll 2017 – 2020 – utkast 


20. juni 
Kl. 17:00 


 Plan for selskapskontroll 2017 – 2020  


5. september 


Kl. 17:00 


 


 Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten 2017.  


 Rapportering fra RRI på ressurser. 


 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  


14. november 


Kl. 17:00 


  Overordnet plan for regnskapsrevisjon 2016. 


12. desember  


Kl. 17:00 


 Kontrollutvalgets årsplan for 2017 







 


Møte Saker 


2017   


Annet   


 








Rådmannens skriftlige kommentarer om det generelle risikoperspektivet i Eidsvoll kommune. 


Kommunens driftsbudsjett er på om lag 1,4 milliard kroner i året. I tillegg kommer finansutgifter 
knyttet til en stadig høyere lånegjeld. Gjelden er allerede dobbelt så høy som anbefalt ut i fra 
kommunens årlige inntekter, og gjelden vil vokse betydelig de nærmeste årene. Det sier seg selv at 
mye av risikobildet er knyttet til kommunens økonomistyring de kommende årene. 


Kommunen er også en betydelig arbeidsgiver. Planlagt bemanning neste år er ca. 1.186 årsverk. 
Kommunen er en betydelig tjenesteleverandør og kvalitet og produksjonsevne innen de ulike 
tjenestene er naturligvis grunnleggende viktig. 


Når det gjelder samfunnsutviklerrollen, er det planlagt flere store planprosesser de nærmeste årene. 


I forhold til risikoperspektivet, kan naturligvis alt gå galt hele tiden. Men det er viktig å fokusere på 
det som er bra og utvikle en kultur preget av fremtidstro og optimisme, og minst mulig det motsatte. 
Samtidig må all ledelse være basert på risikovurderinger. 


Risikoen kan være knyttet til uforutsette hendelser utenfor vår organisasjon (flyktningkrise, ulykker, 
naturkatastrofer osv.), dvs. slike forhold som gjerne vurderes i kommunens risiko- og 
sårbarhetsanalyse og er gjenstand for beredskapsplanlegging. 


Videre kan risikoen være knyttet til endringer i kommunens rammebetingelser (skatteinntekter, 
renteutgifter, arbeidsledighet, sosialutgifter, statlige pålegg osv.), dvs. slike forhold som må vurderes 
i kommunens handlingsplan og følges opp gjennom tertialrapportene og årsmelding. 


Endelig kan risikoen være knyttet til interne forhold i kommunen, enten det gjelder politisk 
styringssystem, administrasjon eller medarbeidere som arbeider brukerrettet.  


Forholdet til tjenesteområdene og de ansatte må ivaretas gjennom daglig ledelse og godt samarbeid 
med tillitsmannsapparat og verneledelse.  


Kommunen fatter mellom 7 og 8000 enkeltvedtak årlig, dvs. konkrete vedtak i forhold til navngitt 
person. Når det gjelder brukerperspektivet, ivaretas rettsikkerheten gjennom statlige og kommunale 
klageordninger. En åpenbar risiko knyttet til interne forhold er manglende samsvar mellom oppgaver 
og ressurser, noe som skaper tidspress og økt fare for feil. Dette gjelder både i forhold til 
ledelsesprosesser, administrativt arbeid og kontakt med brukere av kommunale tjenester. 


Mvh 
Knut Haugestad 
rådmann 
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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. 


 


Utvalget vil få 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. 


 


Kontrollutvalget i Eidsvoll 
    Kontrollutvalget i Eidsvoll består av 5 medlemmer. 


 
 


 


 


 



http://www.rokus.no/





                      


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


Kontrollutvalget har vedtatt følgende møteplan for 2016: 


Mandag 8. februar  


Mandag 21. mars  


Mandag 23. mai  


Mandag 20. juni  


Mandag 5. september  


Mandag 14. november  


Mandag 12. desember  


 


Kontrollutvalget starter sine møter kl. 17:00, og møtene holdes på Eidsvoll 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 Eidsvoll 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. Eidsvoll 


kontrollutvalg fikk nummerert brev nr. 3 i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet 


2014 som vil bli fulgt opp i 2016. I tillegg har kontrollutvalget fått nummerert brev nr. 5 


som vil bli fulgt opp i 2016.   


 


I forbindelse med innføring av nytt lønns- og personalsystem i Eidsvoll kommune har det 


vært utfordringer på lønnsavdelingen, og omkring avstemminger og refusjon av 


sykepenger. Kontrollutvalget har fått flere orienteringer fra rådmannen, og utvalget vil 


følge saken videre opp i 2016.  







 


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.  


 


Plan for forvaltningsrevisjon 2013 - 2016 ble revidert i kontrollutvalgets møte 9.2.2015, 


sak 6/2015.  


 


Kontrollutvalget har prioritert følgende prosjekter i perioden 2014 - 2016: 


1. Vedlikehold av kommunale bygg (drift og vedlikehold) 


2. Sykehjem (tildeling og kapasitet) 


 


Kontrollutvalget bestilte et nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt i desember 2015.  


 


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 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 17.11.2014, sak 


35/2014. 


 


Kontrollutvalget har prioritert følgende prosjekter i perioden 2014-2016: 


 Øvre Romerike Industriservice AS – behandlet 07.09.2015. 


 ØRAS IKS (høst 2015) 


 ØRBR Brann og Redning 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/feb). 


 Overordnet revisjonsstrategi fra Romerike Revisjon IKS (sept. – nov.). 


 Rapport på ressursbruk for revisjonsåret 2015 (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 2017 behandles i siste møte i 2016, og sendes deretter 


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. I tillegg vil det bli holdt 


et felles seminar for alle kontrollutvalgene på Romerike hvor revisjonens oppgaver også 


presenteres. 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.  







 


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. Nannestad 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.  


 


 


 


Eidsvoll 16.12.2015  


 


 


 


Vegard Ellingsen  


Kontrollutvalgsleder  


 


                                                                        Øystein Hagen 


                                                                        Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
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