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MØTEINNKALLING   
 

Hurdal kontrollutvalg 
 
Dato: 26.01.2016 kl. 08:00  
Sted: Rådhuset, møterom b  
Arkivsak: 15/00013  
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 15/00090-4 
Overordnet analyse Hurdal kommune - opplegg 
og fremdrift 

08:00 

2/16 15/00092-2 
Sluttrapport i forbindelse med prosjekt 81102 – 
infrastruktur ny 1 til 10 skole.  

09:30 

3/16 16/00013-1 
Eierskapskontroll - Øvre Romerike avfallsselskap 
IKS 

10:00 

4/16 15/00086-2 
Orientering om overordnet revisjonsstrategi og 
revisjonsplan for regnskapsrevisjon 2015 

10:30 

5/16 15/00086-3 Engasjement brev fra Romerike Revisjon IKS 11:00 

6/16 16/00022-1 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 11:15 

7/16 15/00083-1 Kontrollutvalgets årsplan for 2016 11:30 

8/16 15/00084-1 Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 11:45 

9/16 16/00014-1 Referater 12:00 

10/16 16/00015-1 Eventuelt 12:00 

 
 
 
 

mailto:oyshag@lorenskog.kommune.no


 2  

 
 
Lørenskog, 19.01.2016 
 
 
Jorunn Larsen Glosli 
Kontrollutvalgsleder 
                                                                      Øystein Hagen 
                                                                      Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
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Saker til behandling 

1/16 Overordnet analyse Hurdal kommune - opplegg og fremdrift 

Arkivsak-dok. 15/00090-4 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Hurdal kontrollutvalg 26.01.2016 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
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: 



 4  

 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 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 
 

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 Hurdal 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 
aprilmøte (se kapittel om prosess og fremdrift). 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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2/16 Sluttrapport i forbindelse med prosjekt 81102 – infrastruktur ny 
1 til 10 skole.  

Arkivsak-dok. 15/00092-2 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Hurdal kontrollutvalg 26.01.2016 2/16 

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

Vedlegg:  
Prosjektregnskap for prosjekt 81102 – infrastruktur ny 1-10 skole 

Saksframstilling: 
I kontrollutvalgsmøte den 28.11.14, sak 33/2014, så ba kontrollutvalget om en 
orientering når regnskapet er ferdig avsluttet og finansiert i forbindelse med prosjekt 
81102 – infrastruktur ny 1 til 10 skole.  

Kontrollutvalget ønsker en redegjørelse på planlegging, utførelse og finansiering av 
prosjektet. 

Kontrollutvalget har mottatt vedlagt sluttregnskapet på prosjekt 81102, og rådmannen 
vil gi en muntlig orientering i denne saken. 

Tilbake til sakslisten 
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3/16 Eierskapskontroll - Øvre Romerike avfallsselskap IKS 

Arkivsak-dok. 16/00013-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Hurdal kontrollutvalg 26.01.2016 3/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret 
med følgende innstilling: 

 Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber om at rapportens
anbefalinger blir fulgt opp.

Vedlegg:  
Eierskapskontroll – Øvre Romerike Avfallsselskap IKS 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av 
eierinteressene i de selskapene som er omfattet av slik kontroll, herunder kontrollere 
om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med 
kommunestyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll), jf. kommuneloven § 77 
og §§ 13-15 i forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004 nr. 905.  

Bakgrunnen for denne selskapskontrollen er revidert plan for selskapskontroll 2014-
2016. 

Selskapskontrollen har som formål å gjennomgå og vurdere om kommunenes 
eierinteresser i Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS IKS) utøves i samsvar med 
kommunestyrenes vedtak og forutsetninger. I tillegg er det foretatt en samtale med 
daglig leder i ØRAS om selskapets drift og ledelse. Formålet med dette er blant 
annet å avklare om driften i selskapet skjer innenfor de rammer som er satt av 
eierne. 

Selskapskontrollen har en bred tilnærming og søker å fange opp flest mulige 
problemstillinger relatert til eierskapsoppfølgingen. Kontrollen vil ikke gå i dybden, 
men heller identifisere problemstillinger som senere kan bli gjenstand for ytterligere 
undersøkelser. 

Under revisjons samlede vurderinger og anbefalinger kommer det blant annet 
frem at: 
Revisjonens undersøkelser viser i all hovedsak at eierstyringen av selskapet er 
tilfredsstillende. De grunnleggende styringsverktøy som i utgangspunktet legger til 
rette for en sikker og effektiv eierutøvelse er imidlertid ikke etablert. Dette er 
nærmere beskrevet i rapporten. 
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Revisjonens undersøkelser viser også at representantskapsmedlemmene i 
utgangspunktet følger opp sine eierinteresser i tråd med føringer fra eier og 
lovpålagte krav. Revisjonen har imidlertid avdekket enkelte forhold som de anser å 
bryte med normer for god eierstyring. Dette er nærmere beskrevet i rapporten. 
 
Se rapportens kapittel 8 for en fullstendig fremstilling av de samlede vurderinger og 
anbefalinger. 
 
 
Revisjonens anbefalinger til undersøkelsen er som følger: 

 Det bør etableres rutiner for obligatorisk opplæring av folkevalgte 
representantskapsmedlemmer 

 Det bør utarbeides konkret eierstrategi for selskapet 

 Det bør utarbeides selskapsstrategi 

 Det bør utarbeides rutiner for rapportering av styreevaluering 

 Selskapets styre bør registreres i styrevervregisteret 
 
 
Rapporten legges frem til behandling i denne saken, og det legges opp til at 
revisjonen presenterer rapporten i møtet.  
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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4/16 Orientering om overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan 
for regnskapsrevisjon 2015 
 
Arkivsak-dok. 15/00086-2 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Hurdal kontrollutvalg 26.01.2016 4/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar fremleggelsen om overordnet revisjonsstrategi for 
regnskapsrevisjon 2015 og revisjonsplan for Hurdal kommune til orientering. 
 
 
Vedlegg:  
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2015 (ettersendes medlemmene) 
 
 

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. 
 
 



 10  

Revisjonen legger frem den overordnede revisjonsstrategien for Hurdal 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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5/16 Engasjement brev fra Romerike Revisjon IKS 

Arkivsak-dok. 15/00086-3 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Hurdal kontrollutvalg 26.01.2016 5/16 

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

Vedlegg:  
Engasjementsbrev – Hurdal 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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6/16 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 
 
Arkivsak-dok. 16/00022-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Hurdal kontrollutvalg 26.01.2016 6/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 

Saksframstilling: 
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 
 
Revisjonen vil gi legge frem en halvårs rapport for revisjonsarbeidet i Hurdal 
kommune. 
 
 
 

Tilbake til sakslisten   
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7/16 Kontrollutvalgets årsplan for 2016 

Arkivsak-dok. 15/00083-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Hurdal kontrollutvalg 26.01.2016 7/16 

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 punkt 4e. 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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8/16 Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 

Arkivsak-dok. 15/00084-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Hurdal kontrollutvalg 26.01.2016 8/16 

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 Hurdal 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. 

Sekretariatet har utarbeidet et forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2015, og det 
legges opp til en konkret gjennomgang av rapporten i møtet. 

Tilbake til sakslisten 
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9/16 Referater 

Arkivsak-dok. 16/00014-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Hurdal kontrollutvalg 26.01.2016 9/16 

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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10/16 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 16/00015-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Hurdal kontrollutvalg 26.01.2016 10/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 
 
 
 

Saksframstilling: 
. 
 
 
 
 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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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 Hurdal besto av følgende 5 medlemmer frem til valget: 
 


Arne Solsrud – leder (FRP) Geir Woldseth (FRP) 


Jorunn Larsen Glosli–nestleder (SV) Steffen Ringstad (SV) 


Geir Mosteid (H) Andreas Solberg (SP) 


 
 


I det konstituerende kommunestyremøte 26. oktober ble følgende 5 medlemmer 
valgt for perioden 2015 – 2019:  
 


Jorunn Larsen Glosli– leder (SV) Kari Øgar Rastad (SV) 


Reidar Francis Quande- nestleder (FRP) Arne Solsrud (FRP) 


Olaf Knai (V) Trond Hammeren (SP) 


 


2.2 Møter og saker 
I løpet av 2015 har kontrollutvalget avholdt 4 møter og behandlet 30 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. 


 


 
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. 
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3.2 Henvendelser 
Det er kontrollutvalget selv som vurderer om en henvendelse hører inn under 


utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken. 
 
Kontrollutvalget mottok en henvendelse hvor det ble oppfordret til å se på avvikene i 


Hurdal kommune sin helsesektor. Kontrollutvalget fikk en orientering fra 
administrasjonen i forbindelse med saken i januarmøtet. I tillegg var kontrollutvalget 


på et virksomhetsbesøk til Hurdal sykehjem i det samme møtet. Her ble det registrert 
driftsutfordringer på sykehjemmet. Basert på henvendelsen og virksomhetsbesøket 
har kontrollutvalget fulgt opp saken ved flere anledninger hvor administrasjonen har 


orientert om utviklingsarbeidet både skriftlig og muntlig. Kontrollutvalget vil følge 
saken videre i 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 


innstilling til kommunestyret. 


 
Kommunens årsregnskap ble behandlet i kontrollutvalget den 22. mai. Økonomisjef la 


frem kommunens årsberetning og årsregnskap. Fagansvarlig regnskapsrevisor 


redegjorde for revisjonsarbeidet og revisors beretning.  


 


Revisjonen avla en negativ revisjonsberetning den 15. april for Hurdal kommunes 


regnskap for 2014. Revisjonsberetningen påpekte at administrasjonssjefen ikke har 


avgitt et årsregnskap og årsberetning for Hurdal kommune for regnskapsåret 2014 


innen den fristen som følger av forskrift om årsregnskap og årsberetning. 


Revisjonsberetningen ville bli trukket tilbake når revisjonen hadde fått tid til å 


gjennomføre nødvendige revisjonshandlinger for å bekrefte årsregnskapet. 


 


Revisor avla endelig beretning den 12. mai, og denne erstattet tidligere avgitt 


beretning. Revisjonsberetningen var avgitt uten presiseringer og forbehold, men 


kontrollutvalget mottok et nummerert brev nr. 2 i forbindelse med årsregnskapet 


2014. Anmerkningene i brevet var ikke av en slik karakter at det fikk noen innvirkning 


på konklusjonen i revisors beretning. De forhold det nummererte brev tok opp gjaldt 


formelle forhold ved avlagt regnskap, budsjett 2014, driftsregnskapet og 


investeringsregnskapet. Økonomisjef ga en muntlig kommentar til det nummererte 


brevet i maimøtet. Administrasjonens skriftlige kommentarer til brevet ble behandlet i 


septembermøtet, og kontrollutvalget vil følge opp brevet i forbindelse med behandling 


av årsregnskapet 2015.     


 


3.4 Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon 
 


Kontrollutvalget behandlet sak om bestilling av neste 


forvaltningsrevisjonsprosjekt i maimøtet, og her ble revisjonen bedt om å  
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utarbeide et notat med mulige vinklinger på prosjekter omhandlende 


forebyggende helsearbeid, rett ytelse til rett tid og institusjon 


(tildeling/kvalitet). Notatet ble behandlet i septembermøtet. 


Kontrollutvalget bestilte et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor området 


forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner. Prosjektplanen for 


dette prosjektet ble behandlet i november møtet, og endelig rapport blir 


behandlet i april 2016. Rapporten vil bli sendt til kommunestyret for 


endelig behandling. 


 


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: 


 ØRAS IKS – behandles i møtet 26.1.16 
 ØRBR IKS (høst 2016) 


 


3.6 Tilsyn med revisjonen 
 


Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, jfr. 


kontrollutvalgsforskriftens § 4. Hurdal kommune benytter Romerike Revisjon IKS 


som leverandør av revisjonstjenester. 


 
Kontrollutvalget mener at det er en forsvarlig revisjonsordning. 


 


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 om revisjonsåret 2014/2015. 


Rapporten ga en oversikt om Romerike Revisjon IKS og oppgaver og leveranser, hvor 


det bl.a. er redegjort for tidsforbruket for revisjonsoppgaver i Hurdal kommune. 


 


I den samme møtet la revisjonen frem uavhengighetserklæring for oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor og forvaltningsrevisor.  
  


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 
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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 627 650.  


 


Kommunens årsbudsjett ble behandlet i kommunestyret 16.12.15, sak 15/124. 


 


3.8 Kontrollutvalgets rapportering 
 
Kontrollutvalget har i 2015 gjennomført følgende rapportering: 


 


 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 ble behandlet i kontrollutvalget 30.1.15 


og i kommunestyret 25.2.15, sak 15/11. 


 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 


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 Hurdal kommune utføres av Romerike 


kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS). 


 


Kontrollutvalgets sekretariat har totalt brukt 211 timer på arbeid for kontrollutvalget i 


Hurdal kommune.     
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Fordelingen på oppgaver er slik: 


 


Oppgaver 2015 Timer 


Saksbehandling 189 


Møter kontrollutvalget 11 


Overordnet analyse, opplæring mv. 11 


Totalt 211 


 


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. 


 


 


Hurdal 26.1.2016 


Jorunn Larsen Glosli 


Kontrollutvalgsleder 


                                                             Øystein Hagen 


                                                             Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS  
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 Vedlegg 1 – Saker behandlet i Hurdal kontrollutvalg 2015 
 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


23.5.14 17/2014 Henvendelse til 


kontrollutvalget. 


1. Kontrollutvalget bemerker at kommunen ikke har fulgt 


saksbehandlingsreglene i opplæringslovens kapittel 5 i 


forhold til logopedhjelp. 


2. Kontrollutvalget vil avvente kommunestyrets videre 


behandling av denne saken, og vil følge opp saken på 


neste møte. 


3. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å besvare 


henvendelsen til kontrollutvalget. 


  Følges opp 


i september 


møtet. 


 


Avsender 


har mottatt 


svar fra 


KU. 


 


Drøftet i 


møte 


12.9.14. 


Følges 


videre opp. 





23.5.14 21/2014 Eierskapskontroll – Digitale 


Gardermoen IKS (DGI). 


Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den til 


kommunestyret med følgende innstilling: 


 


1. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret om å følge opp 


følgende punkter: 


 Kommunestyret bør behandle de endringer i 


selskapsavtalen som representantskapet har gjort for at 


disse skal gjelde. 


 Kommunen bør vedta en eierstrategi for DGI. 


 Kommunen bør fortsette arbeidet med felles eiermelding 


og koordinere eierinteressene kommunene i mellom før 


saker behandles i representantskapet. 


 


 
Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant om å følge opp 


ovenfor representantskapet at antall styremedlemmer, til enhver 


Kommunestyret Avventer svar på 


kommunestyrets 


oppfølging. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


   tid, er i tråd med lov om interkommunale selskaper og 


selskapsavtalen. 
    


12.9.14 28/2014 Eventuelt. Kontrollutvalget ber revisjonen om et notat til sitt neste møte 


28.11.14 vedrørende status på prosjekt rundkjøring og gang og 


sykkelvei i forbindelse med ny Hurdal skole og oppvekstsenter. 


Romerike 


Revisjon IKS 
 Revisjonen 


leverer et 


notat til 


neste møte 


28.11.14. 





28.11.14 30/2014 Plan for selskapskontroll for 


kommunene på Romerike. 


Kontrollutvalget vedtar plan for selskapskontroll for kommunene 


på Romerike. 


 


Planen oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 


 


1. Plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike vedtas. 


2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta 


endringer i planperioden. 


Kommunestyret  Avventer 


behandling 


i 


kommunest 


yret 





28.11.14 31/2014 Kontrollutvalgets årsplan for 


2015. 


1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2015 med 


de endringer som fremkom i møtet. 


2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 


 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2015 til 


orientering. 


Kommunestyret  Avventer 


kommunest 


yrets 


behendling 


  


28.11.14 33/2014 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


1. Sakene tas til orientering. 


2. I forbindelse med prosjekt 81102 – infrastruktur ny 1 til 10 


skole så vil kontrollutvalget innkalle rådmannen våren 2015 


og be om en redegjørelse på planlegging, utførelse og 


finansiering av prosjektet når regnskapet er ferdig avsluttet og 


finansiert. 


  Sekretær 


innkaller 


rådmannen 


våren 2015. 





        


30.1.15 1/2015 Henvendelse til 


kontrollutvalget. 


Kontrollutvalget har fått en orientering fra administrasjonen om 


sektorens avvikshåndtering, og utvalget vil følge opp saken å be 


om en ny status i maimøtet. 


Arthur Knutzen KU vil sende en 


ny status til 


Arthur Knutzen 


etter maimøtet. 


 



30.1.15 2/2015 Kontrollutvalgets årsrapport 


for 2014. 


1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas. 


2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 


Kommunestyret Avventer 


kommunestyrets 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


    Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2014 


til orientering. 
 behandling   


30.1.15 3/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    



30.1.15 4/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    



30.1.15 5/2015 Eventuelt.     



30.1.15 6/2015 Virksomhetsbesøk til Hurdal 


sykehjem. 


Kontrollutvalget ønsker å følge opp det videre utviklingsarbeidet 


på sykehjemmet, og vil i første omgang be om en status på 


iverksatte tiltak i maimøtet. 


 Innkalle rådmann 


i maimøtet. 
 





        


22.5.15 7/2015 Bestille neste 


forvaltningsrevisjonsprosjekt. 


Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide et notat med mulige 


vinklinger på et forvaltningsrevisjonsprosjekt omhandlende; 


forebyggende helsearbeid, rett ytelse til rett tid og institusjon 


(tildeling/kvalitet). Notatet legges frem i neste møte den 


11.9.2015. 


Romerike 


Revisjon IKS 


Behandles i KU 


møte den 11.9. 
 





22.5.15 8/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til 


årsregnskapet for 2014. 


Kontrollutvalgets uttalelse til Hurdal kommunes årsregnskap 2014 


vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 


Kommunestyret  Behandlet i 


kommunest 


yret 


17.6.15, 


sak 15/61. 





22.5.15 9/2015 Revisjonsbrev nr. 2 – 


årsregnskapet 2014. 


1. Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering. 


2. Kontrollutvalget vil be om rådmannens skriftlige kommentarer 


til revisjonsbrev nr. 2 – årsregnskapet 2014. 


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


revisjonsbrev nr. 2 - årsregnskapet 2014, og forutsetter at 


disse forholdene er brakt i orden ved avleggelse av regnskapet 


for 2015. 


Rådmannen Rådmannens 


kommentarer til 


revisjonsbrevet 


behandles i KU 


møtet den 11.9. 


 



22.5.15 10/2015 Oppfølging av 


utviklingsarbeidet på Hurdal 


sykehjem. 


1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 


2. Kontrollutvalget vil følge opp det videre utviklingsarbeidet på 


sykehjemmet, og vil be om en ny status i septembermøtet. 


 Følges opp på i 


septembermøtet. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


22.5.15 11/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    


22.5.15 12/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    


22.5.15 13/2015 Eventuelt.     


 


11.9.15 
 


14/2015 
 


Oppfølging av 


utviklingsarbeidet på Hurdal 


sykehjem. 


 


Kontrollutvalget tar saken til orientering, men vil følge 


utviklingsarbeidet videre fremover. 


   





11.9.15 15/2015 Diskusjonsnotat for 


forvaltningsrevisjon 2015. 


Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor 


området forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner fra 


Romerike Revisjon IKS. Utvalget ber revisjonen om å legge frem 


en prosjektplan for prosjektet til neste møte den 27.11.2015. 


Romerike 


Revisjon IKS 


Prosjektplan 


behandles i møtet 


den 27.11.15. 


   


11.9.15 16/2015 Rapport revisjonsåret 


2014/2015. 


Kontrollutvalget tar rapport for revisjonsåret 2014/2015 til 


orientering. 
   


11.9.15 17/2015 Administrasjonens skriftlige 


kommentarer til revisjonsbrev 


nr. 2 årsregnskapet 2014. 


1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 


2. Kontrollutvalget vil følge opp revisjonsbrev nr. 2 i forbindelse 


med behandlingen av årsregnskapet 2015. 


 Følges opp i 


forbindelse med 


årsregnskapet 


2015. 


 


11.9.15 18/2015 Budsjett for kontroll- og 


tilsynsvirksomheten 2016. 


1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og 


tilsynsordningen for Hurdal kommune vedtas og oversendes 


kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for 


2016. 


 


Budsjett Budsjett 


Poster 2016 2015 


Kontrollutva  Godtgjørelser 


lget kontrollutvalget 20 000 20 000 


Reisegodtgjørelser 2 000 2 000 


Arbeidsgiveravgift 3 000 3 000 


Møteutgifter 3 000 3 000 


Hurdal 


kommune 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


   Kurs 19 500 19 500 


Sum 47 500 47 500 


Sekretariatet  Ramme for 132 730 


virksomheten 138 922 


Revisjonen Ramme for 463 900 


virksomheten 441 228 


627 650 644 130 


 
 


2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret 


vedrørende budsjettet for Hurdal kommune 2016. 


3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering 


av bevilgede beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes 


kontrollutvalget til orientering. 


    


11.9.15 19/2015 Uavhengighetserklæring 


oppdragsansvarlig 


regnskapsrevisor og 


forvaltningsrevisor. 


Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger tas til orientering.    


11.9.15 20/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    


11.9.15 21/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    


11.9.15 22/2015 Evaluering av arbeidet i 


kontrollutvalget. 


Saken tas til orientering.    


11.9.15 23/2015 Eventuelt.     


 
 
 
 
 
 








Orientering fra rådmannen i Hurdal i forbindelse med plan 


for forvaltningsrevisjon og overordnet analyse 2017-2020 
Kontrollutvalgsmøte 26.01.16 


 


 


Økonomisk perspektiv 


 


1. Utfordringer: 


1.1. Trange økonomiske rammer 


1.2. Høy gjeldsgrad 


1.3. Premieavvik 


1.4. Nye oppgaver uten tilsvarende økning i statlige overføringer 


1.5. Sikring av god økonomistyring gjennomgående i hele organisasjonen 


1.6. Robusthet i forhold til organiseringer og nøkkelstillinger 


 


2. Internkontrollaktiviteter 


2.1. Økonomireglementet 


2.2. Finansreglementet 


2.3. Gjennomgang av økonomistyringsprosessen pågår – eget prosjekt    


2.4. Innføring av styringskort som mellomrapportering og utgangspunkt for 


styringsdialoger i organisasjonen 


2.5. Tertialrapporteringer 


 


3. Risikoperspektiv 


3.1. Uforutsette utgifter knyttet til asylsøkere og flyktninger 


3.2. Kostnadskrevende brukere og barnevernsplasseringer 


3.3. Vekst i innbyggertallet og økt behov og et økonomisk opplegg for kommunene som 


først i ettertid kompenserer økte utgifter 


3.4. Finansiering av store infrastrukturkostnader knyttet til sentrumsutviklingen 


3.5. Nytt inntektssystem 


 


 


Politisk perspektiv 


 


4. Utfordringer 


4.1. Samsvar mellom kommunale bevilgninger og tilgjengelig økonomisk ramme 


til drift og investeringer 


4.2. Forutsigbare kriterier for fordeling mellom ulike tiltak/oppgaver 


4.3. Sentrale politiske utspill som innebærer redusert mulighet for lokale 


prioriteringer (eksempelvis antall ansatte per bruker) 


4.4. Styring av interkommunale samarbeid og selskaper 


 


5. Internkontrollaktiviteter 


5.1. Status politiske vedtak – system for oppfølging og rapportering 


5.2. Delegeringsreglementet 


 


6. Risikoperspektiv 


6.1. Statlig øremerking av midler/endrede lovkrav 


6.2. Kommunereformarbeidet og usikkerhet knyttet til nytt inntektssystem 


 







Brukerperspektiv 


 


7. Utfordringer 


7.1. Økte behov knyttet til psykiske lidelser, barnevern og flyktninger 


7.2. Økt fokus på egenaktivitet/-mestring  


7.3. Digitalisering av tjenester 


7.4. Rettsliggjøring knyttet til tilgang på kommunale tjenester 


 


8. Internkontrollaktiviteter 


8.1. Budsjettstyring basert på klare kriterier – eksempelvis endringer av antallet 


brukere knyttet til ulike tjenester 


8.2. Vurdering av lovkrav versus faktisk tildeling av tjenester - serviceerklæringer 


8.3. Deltakelse i digitaliseringsarbeid sammen med de andre ØRU-kommunene – form av 


effektiviseringsnettverk der det jobbes med å få på plass beste praksis 


 


9. Risikoperspektiv 


9.1. Tilflytting av ressurskrevende brukere og flyktninger hvor statlige tilskudd ikke 


samsvarer med våre økte utgifter 


9.2. Folkehelse kan reverseres ved gjeninnføring av sykdommer (eks. tuberkulose) og 


økning i livsstilsykdommer 


9.3. Lavkonjunktur og økt arbeidsledighet kan bli et økende problem også i vår region 


 


 


Medarbeiderperspektiv 


 


10. Utfordringer 


10.1. Rekruttering av fagpersoner og robuste fagmiljøer 


10.2. Kompetanse til å utnytte tilgjengelige dataverktøy 


10.3. Endringskompetanse 


10.4. Stedvis høyt sykefravær 


 


11. Internkontrollaktiviteter 


11.1. Elektronisk personalsystem 


11.2. Politiattester 


11.3. Taushetserklæringer 


11.4. Rollebasert tilgang til IT-systemer 


11.5. HMS-system 


11.6. Avviksrapporteringssystem – lokalt og eksternt 


11.7. Bruk av referanser ved ansettelser 


11.8. Databehandleravtaler 


11.9. Diverse reglementer knyttet til bruk av kommunens utstyr 


11.10. Interkommunalt samarbeid knyttet til særlig kompetanse- /utstyrskrevende 


virksomheter (DGI og ØRB) 


 


12. Risikoperspektiv 


12.1. Falske vitnemål 


12.2. Utro tjenere 


12.3. Enkelte grupper av ansatte kan oppleve voldssituasjoner 


12.4. Jobber vil endres og kan forsvinne helt eller delvis ut fra økt digitalisering og    


          robotifisering i arbeidslivet 







 


 


Samfunns- og miljøperspektiv 


 


13. Utfordringer 


13.1. Fragmentert statlig styring av kommunale tjenester og arealdisponering 


13.2. Sikring av en jevn befolkningsvekst med god aldersfordeling 


 


14. Internkontrollaktiviteter 


14.1. Kommuneplan og temaplaner med handlingsprogram 


14.2. Bærekraftsatsingen 


14.3. Regionale, kommunale og lokale ROS-analyser 


14.4. Interkommunalt beredskapssamarbeid 


 


15. Risikoperspektiv 


15.1. Å være klar til å håndtere det uforutsigbare 


15.2. Økning av ekstremvær 








 


Saker til behandling 2016 


Kontrollutvalget i Hurdal 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 


26. januar 
Kl. 08 


 


 Overordnet analyse Hurdal kommune – opplegg og fremdrift 


 Kontrollutvalgets årsplan for 2016 


 Kontrollutvalgets årsmelding for 2015. 


 Engasjementsbrev fra Romerike revisjon 


 Orientering om overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for 


regnskapsrevisjon 2015 


 Sluttrapport i forbindelse med prosjekt 81102 – infrastruktur ny 1 til 


10 skole. Kontrollutvalget ønsker en redegjørelse på planlegging, 


utførelse og finansiering av prosjektet 


 Selskapskontroll - ØRAS IKS  


15. mars 
Kl. 08 


 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 - utkast  


 Overordnet analyse selskapskontroll 


 Oppfølging av utviklingsarbeidet på Hurdal sykehjem – ny status på 


avviksrapport og fremdrift på tiltaksplaner 


 Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling 


 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - Kompetanse i 


tjenestene 


12. april 
Kl. 08 


 Behandle forvaltningsrevisjonsrapport – Forebyggende arbeid mot 


barn og unge i risikosoner.  


24. mai 
Kl. 08 


 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015. 


 Oppfølging av revisjonsbrev nr. 2 - årsregnskapet 2014 


 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 


 Plan for selskapskontroll 2017 – 2020 – utkast 


 Forvaltningsrevisjonsprosjektet - forebyggende arbeid for barn og 


unge i risikosoner. 


13. september 
Kl. 08 


 Plan for selskapskontroll 2017 – 2020 


 Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten 2017.  


 Rapportering fra RRI på ressurser. 


 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  







 


Møte Saker 


22. november   


Kl. 08 


 


 Kontrollutvalgets årsplan for 2017. 


 Overordnet plan for regnskapsrevisjon 2016. 


2017 
 
 


  


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


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


23.5.14 17/2014 Henvendelse til 


kontrollutvalget. 


1. Kontrollutvalget bemerker at kommunen ikke har fulgt 


saksbehandlingsreglene i opplæringslovens kapittel 5 i 


forhold til logopedhjelp. 


2. Kontrollutvalget vil avvente kommunestyrets videre 


behandling av denne saken, og vil følge opp saken på 


neste møte. 


3. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å besvare 


henvendelsen til kontrollutvalget. 


  Følges opp 


i september 


møtet. 


 


Avsender 


har mottatt 


svar fra 


KU. 


 


Drøftet i 


møte 


12.9.14. 


Følges 


videre opp. 





23.5.14 21/2014 Eierskapskontroll – Digitale 


Gardermoen IKS (DGI). 


Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den til 


kommunestyret med følgende innstilling: 


 


1. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret om å følge opp 


følgende punkter: 


 Kommunestyret bør behandle de endringer i 


selskapsavtalen som representantskapet har gjort for at 


disse skal gjelde. 


 Kommunen bør vedta en eierstrategi for DGI. 


 Kommunen bør fortsette arbeidet med felles eiermelding 


og koordinere eierinteressene kommunene i mellom før 


saker behandles i representantskapet. 


 


 
Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant om å følge opp 


ovenfor representantskapet at antall styremedlemmer, til enhver 


Kommunestyret Avventer svar på 


kommunestyrets 


oppfølging. 


   


  _ 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


   tid, er i tråd med lov om interkommunale selskaper og 


selskapsavtalen. 
    


12.9.14 28/2014 Eventuelt. Kontrollutvalget ber revisjonen om et notat til sitt neste møte 


28.11.14 vedrørende status på prosjekt rundkjøring og gang og 


sykkelvei i forbindelse med ny Hurdal skole og oppvekstsenter. 


Romerike 


Revisjon IKS 
 Revisjonen 


leverer et 


notat til 


neste møte 


28.11.14. 





28.11.14 30/2014 Plan for selskapskontroll for 


kommunene på Romerike. 


Kontrollutvalget vedtar plan for selskapskontroll for kommunene 


på Romerike. 


 


Planen oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 


 


1. Plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike vedtas. 


2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta 


endringer i planperioden. 


Kommunestyret  Avventer 


behandling 


i 


kommunest 


yret 





28.11.14 31/2014 Kontrollutvalgets årsplan for 


2015. 


1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2015 med 


de endringer som fremkom i møtet. 


2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 


 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2015 til 


orientering. 


Kommunestyret  Avventer 


kommunest 


yrets 


behendling 


  


28.11.14 33/2014 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


1. Sakene tas til orientering. 


2. I forbindelse med prosjekt 81102 – infrastruktur ny 1 til 10 


skole så vil kontrollutvalget innkalle rådmannen våren 2015 


og be om en redegjørelse på planlegging, utførelse og 


finansiering av prosjektet når regnskapet er ferdig avsluttet og 


finansiert. 


  Sekretær 


innkaller 


rådmannen 


våren 2015. 





        


30.1.15 1/2015 Henvendelse til 


kontrollutvalget. 


Kontrollutvalget har fått en orientering fra administrasjonen om 


sektorens avvikshåndtering, og utvalget vil følge opp saken å be 


om en ny status i maimøtet. 


Arthur Knutzen KU vil sende en 


ny status til 


Arthur Knutzen 


etter maimøtet. 


 



30.1.15 2/2015 Kontrollutvalgets årsrapport 


for 2014. 


1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas. 


2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 


Kommunestyret Avventer 


kommunestyrets 
 





  _ 







3 


 


 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


    Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2014 


til orientering. 
 behandling   


30.1.15 3/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    



30.1.15 4/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    



30.1.15 5/2015 Eventuelt.     



30.1.15 6/2015 Virksomhetsbesøk til Hurdal 


sykehjem. 


Kontrollutvalget ønsker å følge opp det videre utviklingsarbeidet 


på sykehjemmet, og vil i første omgang be om en status på 


iverksatte tiltak i maimøtet. 


 Innkalle rådmann 


i maimøtet. 
 





        


22.5.15 7/2015 Bestille neste 


forvaltningsrevisjonsprosjekt. 


Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide et notat med mulige 


vinklinger på et forvaltningsrevisjonsprosjekt omhandlende; 


forebyggende helsearbeid, rett ytelse til rett tid og institusjon 


(tildeling/kvalitet). Notatet legges frem i neste møte den 


11.9.2015. 


Romerike 


Revisjon IKS 


Behandles i KU 


møte den 11.9. 
 





22.5.15 8/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til 


årsregnskapet for 2014. 


Kontrollutvalgets uttalelse til Hurdal kommunes årsregnskap 2014 


vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 


Kommunestyret  Behandlet i 


kommunest 


yret 


17.6.15, 


sak 15/61. 





22.5.15 9/2015 Revisjonsbrev nr. 2 – 


årsregnskapet 2014. 


1. Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering. 


2. Kontrollutvalget vil be om rådmannens skriftlige kommentarer 


til revisjonsbrev nr. 2 – årsregnskapet 2014. 


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


revisjonsbrev nr. 2 - årsregnskapet 2014, og forutsetter at 


disse forholdene er brakt i orden ved avleggelse av regnskapet 


for 2015. 


Rådmannen Rådmannens 


kommentarer til 


revisjonsbrevet 


behandles i KU 


møtet den 11.9. 


 



22.5.15 10/2015 Oppfølging av 


utviklingsarbeidet på Hurdal 


sykehjem. 


1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 


2. Kontrollutvalget vil følge opp det videre utviklingsarbeidet på 


sykehjemmet, og vil be om en ny status i septembermøtet. 


 Følges opp på i 


septembermøtet. 
 





 


  _ 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


22.5.15 11/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    


22.5.15 12/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    


22.5.15 13/2015 Eventuelt.     


 


11.9.15 
 


14/2015 
 


Oppfølging av 


utviklingsarbeidet på Hurdal 


sykehjem. 


 


Kontrollutvalget tar saken til orientering, men vil følge 


utviklingsarbeidet videre fremover. 


   





11.9.15 15/2015 Diskusjonsnotat for 


forvaltningsrevisjon 2015. 


Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor 


området forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner fra 


Romerike Revisjon IKS. Utvalget ber revisjonen om å legge frem 


en prosjektplan for prosjektet til neste møte den 27.11.2015. 


Romerike 


Revisjon IKS 


Prosjektplan 


behandles i møtet 


den 27.11.15. 


   


11.9.15 16/2015 Rapport revisjonsåret 


2014/2015. 


Kontrollutvalget tar rapport for revisjonsåret 2014/2015 til 


orientering. 
   


11.9.15 17/2015 Administrasjonens skriftlige 


kommentarer til revisjonsbrev 


nr. 2 årsregnskapet 2014. 


1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 


2. Kontrollutvalget vil følge opp revisjonsbrev nr. 2 i forbindelse 


med behandlingen av årsregnskapet 2015. 


 Følges opp i 


forbindelse med 


årsregnskapet 


2015. 


 


11.9.15 18/2015 Budsjett for kontroll- og 


tilsynsvirksomheten 2016. 


1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og 


tilsynsordningen for Hurdal kommune vedtas og oversendes 


kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for 


2016. 


 


Budsjett Budsjett 


Poster 2016 2015 


Kontrollutva  Godtgjørelser 


lget kontrollutvalget 20 000 20 000 


Reisegodtgjørelser 2 000 2 000 


Arbeidsgiveravgift 3 000 3 000 


Møteutgifter 3 000 3 000 


Hurdal 


kommune 
    


 


  _ 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


   Kurs 19 500 19 500 


Sum 47 500 47 500 


Sekretariatet  Ramme for 132 730 


virksomheten 138 922 


Revisjonen Ramme for 463 900 


virksomheten 441 228 


627 650 644 130 


 
 


2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret 


vedrørende budsjettet for Hurdal kommune 2016. 


3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering 


av bevilgede beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes 


kontrollutvalget til orientering. 


    


11.9.15 19/2015 Uavhengighetserklæring 


oppdragsansvarlig 


regnskapsrevisor og 


forvaltningsrevisor. 


Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger tas til orientering.    


11.9.15 20/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    


11.9.15 21/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    


11.9.15 22/2015 Evaluering av arbeidet i 


kontrollutvalget. 


Saken tas til orientering.    


11.9.15 23/2015 Eventuelt.     


 


 


 


 


 


 


  _ 









































 


 


  
Kontrollutvalgets 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. 


Årsplan 2016 
Kontrollutvalget i Hurdal 


kommune 


Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
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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 Hurdal 
    Kontrollutvalget i Hurdal består av 3 medlemmer.  


 
Leder: Jorunn Larsen Glosli (SV) Varamedlem: Kari Øgar Rastad (SV) 


Nestleder: Reidar Francis Quande (FRP) Varamedlem: Arne Solsrud (FRP) 


Medlem: Olaf Knai (V) Varamedlem: Trond Hammeren (SP) 


 


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


Kontrollutvalget har vedtatt følgende møteplan for 2016: 


Tirsdag 26. januar  


Tirsdag 15. mars  


Tirsdag 12. april  


Tirsdag 24. mai  


Tirsdag 13. september  


Tirsdag 22. november  


 


Kontrollutvalget starter sine møter kl. 08:00, og møtene holdes på Hurdal 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 Hurdal 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.  


 


Plan for forvaltningsrevisjon 2013 - 2016 ble revidert i kontrollutvalgets møte 12.9.2014, 


sak 24/2014.  


 


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 har bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt på forebyggende arbeid for 


barn og unge i risikosoner som behandles i april 2016.  


 







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 28.11.2014, sak 


30/2014. 


 


Kontrollutvalget har prioritert følgende prosjekter i perioden 2014-2016: 


 ØRAS IKS – behandlet januar 2016. 


 ØRBR 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. Hurdal 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.  


 


 


 


Hurdal 26.1.2016  


 


 


 


Jorunn Larsen Glosli  


Kontrollutvalgsleder  
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