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MØTEINNKALLING   
 

Nittedal kontrollutvalg 
 
Dato: 07.04.2016 kl. 18:00  
Sted: Rådhuset, møterom Slåttemyra  
Arkivsak: 15/00015  
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 

18/16 15/00146-10 
Orientering fra Ordfører - innspill til overordnet 
analyse 2017 - 2020 

18:00 

19/16 15/00140-7 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 18:45 

20/16 15/00146-9 Overordnet analyse selskapskontroll 19:00 

21/16 15/00134-7 Habilitet i kontrollutvalget 19:15 

22/16 16/00010-5 Referater 19:30 

23/16 16/00011-5 Eventuelt 19:45 

 
 
Lørenskog, 01.04.2016 
 
 
John Ivar Rygge 
Kontrollutvalgsleder 
                                                                         Øystein Hagen 
                                                                         Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
  

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

18/16 Orientering fra Ordfører - innspill til overordnet analyse 2017 - 
2020 
 
Arkivsak-dok. 15/00146-10 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 07.04.2016 18/16 

 
 

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

Saksframstilling: 
En viktig oppgave for kontrollutvalget er å sørge for at det blir gjennomført 
forvaltningsrevisjon. For å sikre at kommunestyret velger ut de mest relevante 
prosjektene, utarbeider kontrollutvalget en plan for dette arbeidet som skal vedtas av 
kommunestyret i løpet av 2016. 
 
Som et grunnlag for planen gjennomfører kontrollutvalget nå en overordnet analyse 
av kommunens virksomhet. Den overordnede analysen skal gi svar på hvilke 
områder det er knyttet størst risiko til, og hvilke områder det er mest vesentlig for 
kontrollutvalget å undersøke. 
 
Kontrollutvalget fikk en orientering fra rådmannen om Nittedal kommune i møtet den 
21.1.16, sak 2/16, hvor det ble lagt vekt på utfordringer og rådmannens 
internkontrollaktiviteter. 
 
I tillegg har sekretariatet mottatt innspill fra revisjonen til overordnet analyse. 
 
Kontrollutvalget har lagt opp til følgende prosess og fremdrift for arbeidet med 
overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020: 
 

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

April Ordfører inviteres til å gi innspill på risikoområder. 

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

Juni  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 invitert ordføreren til en samtale om arbeidet med overordnet 
analyse i denne saken. Utvalget ønsker særlig ordførerens innspill og vurderinger til 
risikoområder. 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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19/16 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 
 
Arkivsak-dok. 15/00140-7 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 07.04.2016 19/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 

Saksframstilling: 
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte.  
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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20/16 Overordnet analyse selskapskontroll 
 
Arkivsak-dok. 15/00146-9 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 07.04.2016 20/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget godkjenner opplegget og fremdriftsplanen for arbeidet med 
overordnet analyse for selskapskontroll. 
 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg 
 
 

Saksframstilling: 
En viktig oppgaver for kontrollutvalget er å sørge for at det føres kontroll med 
kommunens eierinteresser i selskaper. For å sikre at kommunestyret velger ut de 
mest relevante prosjektene, skal kontrollutvalget utarbeide en plan for 
selskapskontroll på samme måte som det utarbeides en plan for forvaltningsrevisjon. 
Planene for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er i utgangspunktet uavhengige 
av hverandre, men det kan være en fordel å samordne planarbeidet. Dette 
spørsmålet kommer utvalget tilbake til når det er nærmere avklart hvilke selskaper og 
hvilken type kontroll det er aktuelt å foreta. 
 
Plan for selskapskontroll skal være basert på en overordnet analyse av eierskap ut 
fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Krav om overordnet analyse for 
selskapskontroll ble innført ved forskriftsendring fra 1.1.2013. Det er derfor første 
gang kontrollutvalget i Nittedal lager overordnet analyse for selskapskontroll. 
 
I regjeringens høringsnotat til den aktuelle forskriftsendringen går det frem at det 
økende antall selskaper i kommunesektoren gjør det nødvendig å prioritere mellom 
selskap, typer av selskap og bransjer som skal kontrolleres. Det er imidlertid opp til 
kontrollutvalget å bestemme hvor omfattende analysen skal være. Dette endrer 
innretningen av kontrollen med kommunens eierinteresser i selskaper i forhold til 
forrige periode. Da var utgangspunktet at det skulle gjennomføres eierskapskontroll i 
alle heleide selskaper i regionen. Eierskapskontrollen var begrenset til en vurdering 
av om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring, og at virksomheten 
faktisk opererer i tråd med formålet. En vurdering av selskapets organisering, drift og 
funksjon falt utenfor kontrollen. 
 

Hensikten med den overordnede analysen er å framskaffe relevant informasjon om 
kommunens eierinteresser, slik at det er mulig for kontrollutvalget å prioritere arbeidet 
med selskapskontroll. Analysen skal som sagt baseres på en vurdering av risiko og 
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vesentlighet. Det er viktig å vurdere risiko knyttet til både kommunens overordnede 
eierstyring, og risikoer knyttet til ulike selskaper kommunen har eierskap i. 
 
Når det gjelder den overordnede eierstyringen, er det kommunens eiermelding som 
ble vedtatt i KST sak 21/16 som er utgangspunktet. Eiermeldingen og saken finnes 
her: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/nittedal/Meetings/Details/501888  
 
 
Når det gjelder risiko knyttet til enkelte selskaper, kan følgende forhold være 
relevante:  

 Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunestyrets mål for selskapet  

 Risiko for at den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet ikke gjør 
dette i samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger  

 Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med lover og regler  

 Risiko for at selskapet ikke drives på en økonomisk forsvarlig måte  
 
 
I tillegg må utvalget vurdere hvor vesentlig det enkelte eierskap er for kommunen. Ett 
spørsmål som kan stilles i denne forbindelse er hvor vesentlig er det for kommunen 
dersom kommunens mål for eierskapet ikke nås? 
 
Hvordan kontrollen i det enkelte selskap skal legges opp, hva som skal undersøkes 
og hvor omfattende dette blir, vil kontrollutvalget beslutte i hvert enkelt selskap. 
  
Sekretariatet foreslår følgende fremdrift for dette arbeidet, gitt at plan for 
selskapskontroll skal behandles i kommunestyret innen utgangen av året: 
 
Prosess og fremdrift 
 
 

April Overordnet analyse – prosess og fremdrift 

Mai Sekretariatet legger frem utkast til Overordnet analyse for 
selskapskontroll. Kontrollutvalget drøfter risiko og vesentlighet 

Juni Overordnet analyse vedtas 

September Plan for selskapskontroll - utkast legges frem. 

November Plan for selskapskontroll vedtas og oversendes kommunestyret 

 
 
Følgende eierkontroller har vært foretatt i forrige perioden i Nittedal: Romerike 
Krisesenter, Norasonde, ROAF, NRV AS og RA-2 AS (Strandveien 1 AS) og 
Miljøhuset Gnisten AS.  
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
  

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/nittedal/Meetings/Details/501888
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21/16 Habilitet i kontrollutvalget 
 
Arkivsak-dok. 15/00134-7 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 07.04.2016 21/16 

 
 

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

Saksframstilling: 
Bakgrunnen for at saken settes opp til behandling er først og fremst for at 
medlemmene skal få kunnskap om habilitetsbestemmelsene, og få anledning til å 
reflektere over egen habilitet. 
 
Medlemmer av kontrollutvalget har plikt til å vurdere sin egen habilitet, og skal i god 
tid før møtet melde fra om forhold som har betydning for egen habilitet. Den som er 
inhabil plikter å trekke seg fra behandlingen av saken. 
 
Generelt om habilitetsvurderinger 
Folkevalgte og tjenestemenn i kommunen vil ofte være inhabile hvis de har en 
tilknytning til en sak eller sakens parter som er egnet til å skape tvil om de vil 
behandle saken på en objektiv og upartisk måte. For eksempel vil en folkevalgt eller 
tjenestemann være inhabil hvis hun eller han selv er part i saken eller har en nær 
tilknytning til en person eller et selskap som er part i saken. 
 
Formålet med inhabilitetsreglene er å sikre korrekte avgjørelser, opprettholde tilliten 
til dem som fatter avgjørelsene, og beskytte beslutningstakerne mot at det sås tvil om 
deres troverdighet. At saker behandles på en objektiv måte er avgjørende for at 
allmennheten skal ha tillit til at det skjer en forsvarlig saksbehandling i forvaltningen. 
Det er ikke i seg selv kritikkverdig å være inhabil. Men det er kritikkverdig hvis en 
folkevalgt eller en tjenestemann ikke fratrer ved inhabilitet. Konsekvensen av 
inhabilitet kan bli at vedtaket blir ugyldig. 
 
De alminnelige reglene om inhabilitet i forvaltningsloven kapittel II gjelder for all 
statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning. I kommuneloven § 40 nr. 3 er det i 
tillegg gitt enkelte særregler om inhabilitet for folkevalgte og ansatte i kommuner og 
fylkeskommuner. Det er presisert i kommuneloven § 59 nr. 1 at det kan fremmes krav 
om statlig lovlighetskontroll av kommunale avgjørelser om inhabilitet. 
 
Habilitetsvurdering må gjøres i det enkelte tilfelle og da opp mot konkrete 
bestemmelser. 
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Det er flere hensyn som taler for at den som kan ha egeninteresse i utfallet av en 
sak, eller som nær slektning, venn eller fiende av eller ansatt hos en part, ikke bør 
behandle og avgjøre saken. Det har sammenheng med tanken om at man ikke bør 
dømme i egen sak, og med det det grunnleggende kravet om å skille mellom 
fellesinteresser og personlige interesser. På mange måter kan man si at 
hovedreglene om habilitet reflekterer viktige etiske krav til de som opptrer på vegne 
av forvaltningen.  
 
For det første kan det være en fare for at man faktisk opptrer upartisk, f.eks. at man 
tilgodeser sine egne interesser, favoriserer personer man står i takknemlighetsgjeld 
til, eller behandler dem man misliker på ufordelaktig vis.  
 
For det andre har det ikke bare betydning at en tjenestemann eller folkevalgt opptrer 
upartisk, men at også folk har tillit til at de gjør det. 
 
For det tredje tjener inhabilitetsregler til å beskytte en tjenestemann eller en 
folkevalgt selv. For en samvittighetsfull person kan det være ubehagelig å skulle 
avgjøre en sak man har egeninteresse i utfallet, eller nær tilknytning til en part. 
 
Hvordan behandle inhabilitet i kontrollutvalget 
Det er viktig at den som er inhabil i god tid før møtet melder fra til kontrollutvalgets 
leder om forhold som gjør eller kan gjøre at man er inhabil i en sak som foreligger til 
behandling på møtet. Dersom leder kommer til at det er grunn til å anta at 
medlemmet vil måtte fratre som inhabil, må sekretariatet varsles, slik at varamedlem 
kan innkalles. Sekretariatet kan også bidra i vurderingen om inhabilitet. 
 
Spørsmålet om inhabilitet skal behandles i utvalget, og den det gjelder skal få 
anledning til å uttale seg. Deretter må vedkommende fratre. I et åpent møte er det 
tilstrekkelig å ta plass blant tilhørerne. I et lukket møte må vedkommende forlate 
møtet. Kontrollutvalget tar deretter stilling til spørsmålet om habilitet, og møtende 
varamedlem deltar ved denne avgjørelsen. Behandlingen av spørsmål om inhabilitet 
skal protokollføres. 
 
Eksempler på når en folkevalgt er inhabil  
En folkevalgt blir automatisk inhabil til å forberede eller treffe avgjørelse i en 
forvaltningssak når vedkommende er styremedlem eller har enkelte andre sentrale 
verv eller stillinger i et selskap, forening eller liknende som er part i saken.  
 
Folkevalgte som er «leder» eller har «ledende stilling i» selskapet er inhabile til å 
behandle saken. Her siktes det til den øverste lederen eller de som deltar i den 
daglige ledelsen av selskapet. Hvilken tittel vedkommende har spiller ingen rolle, det 
kan være daglig leder, administrerende direktør, disponent, bestyrer eller liknende. 
Videre kommer regelen til anvendelse på medlemmer av selskapets styre og 
bedriftsforsamling.  
 
Medlemmer i representantskapet, generalforsamling eller andre eierorganer er ikke 
inhabile som følge av dette. 
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Forvaltningslovens bestemmelser om habilitet  
Reglene om inhabilitet i forvaltningsloven har som formål å sikre at det ikke tas 
utenforliggende eller usaklige hensyn i saksforberedelse og avgjørelse i saker som er 
til behandling i kommunale organer. Habilitetskravene er regulert i § 6. Denne lyder: 
 
En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller 
til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak  

a) når han selv er part i saken;  

b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje 
eller i sidelinje så nær som søsken;  

c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, 
fostermor eller fosterbarn til en part;  

d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller 
fullmektig for en part etter at saken begynte;  

e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller 
bedriftsforsamling for  

1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i 
saken, eller  

2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som 
utfører tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og 
dette selskapet, alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller 
det offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i saken.  

 
Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke 
tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken 
kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har 
nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er 
reist av en part. 
 
Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av 
en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan. 
 
Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at tjenestemannens 
tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke hans standpunkt og verken 
offentlige eller private interesser tilsier at han viker sete. 
 
Rekkevidden av annet og fjerde ledd kan fastlegges nærmere ved forskrifter som gis 
av Kongen. 
 
Bestemmelsene i første ledd omtales som automatisk inhabilitet, mens annet ledd 
omtales som hovedregelen om inhabilitet. Første ledd har den funksjon at visse 
habilitetsspørsmål avklares på en slik måte at det ikke er behov for mer 
skjønnsmessige vurderinger. De «særegne forhold» som gjør annet ledd anvendelig 
kan være av samme art som dem som er nevnt i første ledd. De kan også være 
forhold av annen art. 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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22/16 Referater 

Arkivsak-dok. 16/00010-5 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 07.04.2016 22/16 

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

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

Saksframstilling: 
Under denne saken legges referatsakene frem. 

Tilbake til sakslisten 



 11  

23/16 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 16/00011-5 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 07.04.2016 23/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 
 
 
 

Saksframstilling: 
. 
 
 
 
 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
 





 


Saker til behandling 2016 


Kontrollutvalget i Nittedal 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 


21. januar 
Kl. 18:00 


 


 Overordnet analyse Nittedal kommune – opplegg og fremdrift  


 Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling. 


 Kontrollutvalgets årsplan for 2016 


 Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 


 Diskusjonsnotat fra revisjonen om forvaltningsrevisjonsprosjektet – 


beredskap. 


 Eierskapskontroll - Miljøhuset Gnisten AS  


 Engasjement brev fra Romerike Revisjon IKS 


 Orientering om overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for 


regnskapsrevisjon 2015 


 Sak om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) 


1. mars 
Kl. 18:00 


 Overordnet Analyse fvl. - sekretariatet legger frem en foreløpig 


presentasjon av tjenesteområdene. Kontrollutvalget drøfter 


risikoområder og vesentlighet. 


 Endelig rapport - Sak om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) 


 Prosjektplan - Samfunnssikkerhet og beredskap på virksomhetsnivå: 


skole 


7. april 
Kl. 18:00 


 Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram rapport fra Datatilsynets 


tilsyn når den er tilgjengelig. 


 Overordnet analyse selskapskontroll 


 Ordfører inviteres til å gi innspill på risikoområder 


 Habilitet i kontrollutvalget  


12. mai 
Kl. 18:00 


 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015. 


 Kontrollutvalget sluttfører diskusjonen om risikoområder og 


vesentlighet og prioriterer områder/tema samt hvordan utvalget vil 


jobbe med dem. Sekretariatet legger frem endelig utkast til 


overordnet analyse.  


16. juni 


Kl. 18:00 


 Sekretariatet legger frem forslag til plan for forvaltningsrevisjon. 


 Plan for selskapskontroll 2017 – 2020 – utkast   







 


Møte Saker 


29. september 


Kl. 18:00 


 Plan for forvaltningsrevisjon vedtas og oversendes kommunestyret. 


 Plan for selskapskontroll 2017 – 2020 – vedtas 


 Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten 2017.  


 Rapportering fra RRI på ressurser. 


 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  


24. november  


Kl. 18:00 


 Overordnet plan for regnskapsrevisjon 2016. 


16. desember 


Kl. 18:00 


 Kontrollutvalgets årsplan for 2017  


2017   


Annet  Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten – følges vedtak opp 


 








Kontrollutvalget i Nittedal kommune 
 


Saker til oppfølging 2016 
 


Møte Sak 
nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


21.1.16 1/16 Referater  Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 


     


21.1.16 2/16 Overordnet analyse Nittedal 
kommune - opplegg og 
fremdrift 


1. Kontrollutvalget slutter seg til 
opplegget og fremdriftsplanen for 
overordnet analyse.  


2. Kontrollutvalget tar informasjon fra 
rådmannen til orientering  


 


     


21.1.16 3/16 Orientering om overordnet 
revisjonsstrategi og 
revisjonsplan for 
regnskapsrevisjon 2015 


Kontrollutvalget tar fremleggelsen om 
overordnet revisjonsstrategi for 
regnskapsrevisjon 2015 og revisjonsplan 
for Nittedal kommune til orientering. 


     


21.1.16 4/16 Eierskapskontroll - Miljøhuset 
Gnisten AS 


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. 


Kommunestyret Behandlet i 
kommunestyret 
29.03.16, sak 
27/16. 


   


21.1.16 5/16 Diskusjonsnotat for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet 
- beredskap 


Kontrollutvalget bestiller et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor 
området Samfunnssikkerhet og 
beredskap på virksomhetsnivå: skole, fra 
Romerike Revisjon IKS. Basert på 
diskusjonen i møtet ber kontrollutvalget 
revisjonen om å legge frem en 


Romerike 
Revisjon 


 Prosjektplan 
behandles i 
møte 1.3 


  







Møte Sak 
nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


prosjektplan for prosjektet. 
Prosjektplanen behandles i møtet den 
1.3.2016. 


21.1.16  6/16  Engasjement brev fra 
Romerike Revisjon IKS 


Kontrollutvalget tar revisjonens 
engasjementsbrev til orientering. 


     


21.1.16  7/16  Sak om Samarbeidsrådet for 
Nedre Romerike (SNR) 


1. Kontrollutvalget bestiller en 
forundersøkelse fra revisjonen som 
tar sikte på å avklare de tre 
beskrevne problemstillingene.  


2. Eventuelle forhold som ikke lar seg 
avklare i forundersøkelsen skal 
kvitteres ut i en prosjektplan. 
Kontrollutvalget vil ta stilling til denne 
planen og vurdere om man ønsker å 
gå videre med en mer inngående 
undersøkelse.  


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


  


Romerike 
Revisjon 


 Behandles 
1. mars 


  


21.1.16  8/16  Årlig orientering om 
kommunens behandling av 
tips/varsling 


Kontrollutvalget tar rådmannens 
redegjørelse om varslingssaker 2015 til 
orientering. 


     


21.1.16 9/16 Kontrollutvalgets årsplan for 
2016 


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 


Kommunestyret Behandlet i 
kommunestyret 
29.2.16, sak 
11/16. 


   







Møte Sak 
nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


årsplan for 2016 til orientering. 


21.1.16 10/16 Kontrollutvalgets årsrapport 
for 2015 


1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 
vedtas. 


2. Saken sendes kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 


 Kommunestyret tar kontrollutvalgets 
årsrapport for 2015 til orientering. 


Kommunestyret Behandlet i 
kommunestyret 
29.2.16, sak 
10/16. 


   


21.1.16 11/16 Eventuelt Kontrollutvalget tar revisjonens rapport 
til kontrollutvalget i Nittedal pr 
31.12.2015 til orientering. 
 
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge 
fram rapport fra Datatilsynets tilsyn når 
den er tilgjengelig. 


  Sekretær 
legger frem 
rapport fra 
Datatilsynet 
når den er 
tilgjengelig. 


 


        


1.3.16 12/16 Forundersøkelse for 
kontrollutvalgene - 
Samarbeidsrådet for Nedre 
Romerike (SNR) - pengestøtte, 
prosjektmidler og habilitet 


Kontrollutvalget tar revisjonens 
konklusjon etter gjennomføring av 
forundersøkelsen til orientering, og finner 
ikke grunnlag for å gå videre med 
nærmere undersøkelser. 


     


1.3.16 13/16 Prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet 
- Samfunnssikkerhet og 
beredskap på 
virksomhetsnivå: skole 


1. Kontrollutvalget bestiller 
forvaltningsrevisjonsprosjektet – 
Samfunnssikkerhet og beredskap på 
virksomhetsnivå - grunnskoler, med 
følgende problemstillinger: 
1) På hvilken måte har kommunen 


integrert risikoen for alvorlige 
hendelser på grunnskolene i sine 
overordnede beredskapsplaner- 
og rutiner? 


Romerike 
Revisjon 


 Behandles i 
november 
møtet. 


  







Møte Sak 
nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


2) Følger kommunen opp og legger 
til rette for at skolene har 
beredskap for håndtering av 
alvorlige hendelser? 


3) Hvordan er de enkelte skolenes 
overordnede planer og rutiner for 
å kunne håndtere alvorlige 
hendelser? 


4) Har de enkelte skolene et 
tilfredsstillende 
beredskapsarbeid? 


2. Forvaltningsrevisjonsrapporten 
leveres til november møtet 2016, og 
gjennomføres innenfor en ramme på 
450 timer.  


1.3.16 14/16 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 


Saken tas til orientering.      


1.3.16 15/16 Overordnet analyse 2017 - 
2020 - foreløpig presentasjon 


Saken tas til foreløpig orientering.      


1.3.16 16/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 


     


1.3.16 17/16 Eventuelt       


        


7.4.16 18/16       
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