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MØTEINNKALLING   
 

Sørum kontrollutvalg 
 
Dato: 01.12.2015 kl. 18:00  
Sted: Vektergården, møterom 2 etg.  
Arkivsak: 15/00016  
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 

43/2015 15/00157-1 
Presentasjon av nye medlemmer og 
sekretariatet 

18:00 

44/2015 15/00157-2 Erfaringsoverføring fra forrige kontrollutvalg 18:15 

45/2015 15/00157-3 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver 18:45 

46/2015 15/00157-4 Rutiner for innkalling og protokoll 19:30 

47/2015 15/00157-5 Møteplan for 2016 19:40 

48/2015 15/00157-6 Eventuelt 19:55 

49/2015 15/00157-7 
Sak om Samarbeidsrådet for Nedre 
Romerike (SNR) 

20:00 

 
Tidsangivelse for sakene er tentativ, og rekkefølgen av behandlingen kan endres.  
Kontrollutvalgets møter avvikles for åpne dører, i tråd med kommunelovens § 31. 
 
Lørenskog, 25.11.2015 
 
 
Tore Kampen 
Kontrollutvalgsleder 
                                                                      Øystein Hagen 
                                                                      Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 

https://rokus.public360online.com/personallibraries/oyshag@lorenskog.kommune.no/checked%20out%20files/oyshag@lorenskog.kommune.no
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Saker til behandling 

43/2015 Presentasjon av nye medlemmer og sekretariatet 

Arkivsak-dok. 15/00157-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sørum kontrollutvalg 01.12.2015 43/2015 

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

Vedlegg: 

 Protokoll fra konstituerende kommunestyremøte 28.10.2015. Sak 123/15 - Valg 
av kontrollutvalg for perioden 2015 - 2019.

Saksframstilling: 
Kommunestyret valgte nytt kontrollutvalg i møte den 28. oktober 2015, sak 123/15. 

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

Tilbake til saksliste 
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44/2015 Erfaringsoverføring fra forrige kontrollutvalg 

Arkivsak-dok. 15/00157-2 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sørum kontrollutvalg 01.12.2015 44/2015 

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

Vedlegg: 
1. Saker behandlet i kontrollutvalget 2015
2. Tiltaksplan 2015

Saksframstilling: 
Kontrollutvalgsleder og sekretær vil gi en orientering om saker det avgåtte utvalget 
har arbeidet med, hvilke saker som bør følges opp og erfaringer ellers. 

Tilbake til sakslisten 
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45/2015 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver 

Arkivsak-dok. 15/00157-3 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sørum kontrollutvalg 01.12.2015 45/2015 

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

Vedlegg: 
1. Kommunelovens § 77
2. Kontrollutvalgsforskriften
3. Reglement for kontrollutvalget

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

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

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

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

Tilbake til sakslisten 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/rapporter/2011/krd_kontrollutvalgsboken_bokmaal_elektronisk_april11_mbokmerker.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/rapporter/2011/krd_kontrollutvalgsboken_bokmaal_elektronisk_april11_mbokmerker.pdf
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46/2015 Rutiner for innkalling og protokoll 
 
Arkivsak-dok. 15/00157-4 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sørum kontrollutvalg 01.12.2015 46/2015 

 
 

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

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

 
 
 

Tilbake til saksliste 
 
 
  

http://www.rokus.no/
http://www.rokus.no/soslashrum.html
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47/2015 Møteplan for 2016 
 
Arkivsak-dok. 15/00157-5 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sørum kontrollutvalg 01.12.2015 47/2015 

 
 

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

 Tirsdag 19. januar 

 Tirsdag 5. april 

 Tirsdag 10. mai 

 Tirsdag 14. juni 

 Tirsdag 6. september 

 Tirsdag 1. november 

 Tirsdag 6. desember 
2. Kontrollutvalget starter sine møter kl. xx:xx, og møtene holdes på Vektergården. 
 
 
 

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

 
 
 

Tilbake til saksliste 
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48/2015 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 15/00157-6 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sørum kontrollutvalg 01.12.2015 48/2015 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 
 
  

 
Saksframstilling: 
. 
 
 
 
 
 
 

Tilbake til sakslisten  
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49/2015 Sak om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) 

Arkivsak-dok. 15/00157-7 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sørum kontrollutvalg 01.12.2015 49/2015 

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

avklare de tre beskrevne problemstillingene.

2. Eventuelle forhold som ikke lar seg avklare i forundersøkelsen skal kvitteres ut i

en prosjektplan. Kontrollutvalget vil ta stilling til denne planen og vurdere om man

ønsker å gå videre med en mer inngående undersøkelse.

3. Forundersøkelsen og eventuell prosjektplan leveres innenfor rammen av 75 til

100 timer og leveres til behandling i mars/april 2016.

Vedlegg: 

 Kontrollutvalgssak 35/2015.

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet sak om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) i 
møte den 1.9.2015, sak 35/2015. Det vises til vedlegg 1. Her vedtok utvalget at det 
ønsker å undersøke følgende tre forhold: 

 Påstand om bevilgning på 139.000 kr til rådhustak i Latvia

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

bruken av 2 mill. kroner

 Påstand om rolleblanding

Kontrollutvalget har bedt sekretariatet om å koordinere en bestilling med de øvrige 
kontrollutvalgene som har valgt å delta, samt utarbeide en konkretisering og 
avgrensning av problemstillingene.  

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

avklare de tre overnevnte problemstillingene.  

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

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

man ønsker å gå videre med en mer inngående undersøkelse.  

Revisjonsundersøkelsen skal gjennomføres innenfor rammen av 75 til 100 timer, og 
leveres til kontrollutvalget i mars/april møtet 2016. 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
 
 
 
 





KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 


 


 


 


Sak nr. Sak Møtedato 


35/2015 Sak om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 
(SNR). 


1.9.15 


 


Saksbehandler 


 Øystein Hagen 


Saksdokumenter 


 


Saksopplysninger 


I kjølvannet av revisjonsrapporten om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 


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


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


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


26/2015). 


 


Møtets konklusjon var at kontrollutvalgslederne skal legge frem en sak om 


mulig felles undersøkelse med utgangspunkt i rapporten og forhold omtalt i 


pressen. 


 


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


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


fremkommet i pressen, herunder: 


 Påstand om bevilgning på 139.000 kr til rådhustak i Latvia 


 Påstanden som daværende daglig leder i 2011 påpekte at man ikke 


kjente til bruken av 2 mill. kroner 


 Påstand om rolleblanding 


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


ressursene tas fra kontrollutvalgets timer til forvaltningsrevisjon.  


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


Saken legges frem uten innstilling.  







KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 


 


 


 


Forslag til vedtak 


 


Kontrollutvalgets behandling 


Kontrollutvalget drøftet saken.  


 


Kontrollutvalgets vedtak 


1. Kontrollutvalget er positiv til at revisjonen skal gjennomføre en 
undersøkelse om de overnevnte forhold i denne saken. 


2. Kontrollutvalget vil i samarbeid med de øvrige kontrollutvalgene som 
ønsker å delta komme tilbake med en konkretisering og avgrensning av 
problemstillingene.  


3. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å koordinere en bestilling med de 
øvrige kontrollutvalgene i SNR-kommunene som velger å delta. 


 


Sign. Utskrift 
Romerike kontrollutvalgssekretariat 








 


SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 15/10289 
Arkivkode  
Saksbehandler Odd Hellum 
 


Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Kommunestyret 28.10.2015 123/15 


 
 
 
Valg av kontrollutvalg for perioden 2015 - 2019 
 


 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 28.10.2015 sak 123/15 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget ble valgt ved avtalevalg. 
 
Det ble satt fram slikt forslag til valg av kontrollutvalg for perioden 2015 – 2019: 
Medlemmer Varamedlemsrekker 


Tore Kampen, Ap, leder 
Rune Viestad, SV 


1. Steinar Dalbakk, SV 
2. Jon Arild Hoelsengen, Ap 


Solveig Anita Heier, FrP, nestleder 1. Sidsel Andersen, Ap 
2. Arne-Rune Gjelsvik, FrP 
3. Finn Østenseth, FrP 


Jan Myhrvold, H 
Else-Marit Sætaberget, V 


1. Jan Bjørknes, KrF 
2. Svein Aalling, H 


 
Votering 
Det framsatte forslaget ble vedtatt enstemmig. 
 
Vedtak 
Som kontrollutvalg for perioden 2015 – 2019 velges: 
 
Medlemmer Varamedlemsrekker 


Tore Kampen, Ap, leder 
Rune Viestad, SV 


1. Steinar Dalbakk, SV 
2. Jon Arild Hoelsengen, Ap 


Solveig Anita Heier, FrP, nestleder 1. Sidsel Andersen, Ap 
2. Arne-Rune Gjelsvik, FrP 
3. Finn Østenseth, FrP 


Jan Myhrvold, H 
Else-Marit Sætaberget, V 


1. Jan Bjørknes, KrF 
2. Svein Aalling, H 


 
 





		SAKSPROTOKOLL
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SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 2015 
 


Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


2.12.14 51/2014 Henvendelse til 


kontrollutvalget. 


Kontrollutvalget ber revisjonen om å foreta en 


dokumentgjennomgang for å vurdere om det har vært noen 


kritikkverdige forhold i denne saken. Kontrollutvalget ber om at 


det rapporteres skriftlig tilbake til kontrollutvalget. 


Romerike 


Revisjon IKS 


  
  


2.12.14 53/2014 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 


kommunestyrets 


behandling 


 
  


2.12.14 56/2014 Eventuelt. Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig oversikt over 


kommunens kunstsamling, og at svaret sendes Romerike 


Kontrollutvalgssekretariat IKS innen 19. januar 2015. 


Rådmannen Legges frem for 


kontrollutvalget 


17. mars. 


 
  


        
27.1.15 1/2015 Henvendelse til 


kontrollutvalget. 


Kontrollutvalget vil innkalle daglig leder i Sørum 


kommunalteknikk KF. Kontrollutvalget vil be om en orientering 


for kostnadsoverskridelsene i forbindelse med høydebassenget for 


Sørumsand, samt at det orienteres om kommunens avtale med 


NRV vedrørende vannforsyning. 


Innkalling sendt 


til daglig leder 


23.02. 


   
  


27.1.15 2/2015 Sak fra kommunestyret 


vedrørende habilitetsvurdering. 


1. Kontrollutvalget tar notat om prinsipiell vurdering av 


habilitetsspørsmål til etterretning. 


2. Saken oversendes kommunestyret til behandling med følgende 


innstilling: 


 Kommunestyret tar saken til etterretning. 


Sendt 29.01 for 


behandling i 


kommunestyret  


Avventer 


kommunestyrets 


behandling 


Kommunes


tyret 18.3, 


sak 18/15.  


  


27.1.15 3/2015 Kontrollutvalgets årsrapport 


for 2014. 


1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas. 


2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til 


vedtak: 


 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 


for 2014 til orientering. 


Sendt 29.01 for 


behandling i 


kommunestyret 


Avventer 


kommunestyrets 


behandling 


Kommunes


tyret 18.3, 


sak 22/15. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


27.1.15 4/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    
  


27.1.15 5/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    
  


27.1.15 6/2015 Eventuelt.     
  


        
2.2.15 


ext. ord. 


7/2015 Henvendelse til 


kontrollutvalget. 


1. Kontrollutvalget ber revisjonen gjennomføre et 


forvaltningsrevisjonsprosjekt på Krogstad Miljøpark AS. 


Utvalget ber om at forvaltningsrevisjonsprosjektet tar 


sikte på å avdekke hvorfor resultatene av de geotekniske 


undersøkelsene ikke ble formidlet til styret for Krogstad 


Miljøpark AS, samt å undersøke manglende godkjenning 


av byggeplan for kryss og vei og mangelfull 


kontraktsoppfølging med entreprenøren.  


2. Kontrollutvalget ber revisjonen om å utarbeide en 


prosjektplan til kontrollutvalgsmøte den 5. mai 2015. 


Romerike 


Revisjon IKS 


Prosjektplan 


behandles i KU 


møte den 5. mai. 


 
  


        
17.3.15 8/2015 Orientering ved daglig leder i 


Sørum kommunalteknikk KF. 


Kontrollutvalget tar daglig leder i Sørum kommunalteknikk KF sin 


redegjørelse til etterretning. 


   
  


17.3.15 9/2015 Orientering ved styreleder i 


Sørum kommunale 


eiendomsselskap KF. 


Saken behandles for lukkede dører med hjemmel i 


kommunelovens § 31 nr. 3. 


 


Kontrollutvalget tar samtalen med styreleder for Sørum 


Kommunale Eiendomsselskap KF foreløpig til orientering. 


Kontrollutvalget vil følge opp saken videre. 


 Følges opp på et 


senere tidspunkt. 


 
  


17.3.15 10/2015 Korrigering av tidligere notat – 


Sørum kommunale 


eiendomsselskap KF leie av 


lokaler. 


1. Kontrollutvalget registrerer at det likevel ble inngått en 


egen kontrakt mellom foretaket og utleier om 


ombygningskostnadene til lokalene. For øvrig tar utvalget 


korrigering av tidligere notat fra revisjonen til 


etterretning.  


2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å innhente 


underlagsgrunnlaget for ombygningskostnaden i henhold 


ROKUS 


innhenter i 


henholdt til 


punkt 2.  


Legges frem for 


kontrollutvalget i 


juni møtet 2015. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


til tilleggsavtalen. 


17.3.15 11/2015 Varslingssaker 2014. Saken behandles for lukkede dører med hjemmel i 


kommunelovens § 31 nr. 3. 


 


Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om varslingssaker 


2014 til orientering. 


   
  


17.3.15 12/2015 Skriftlig oversikt fra 


rådmannen over kommunens 


kunstsamling. 


Kontrollutvalget mener kommunen har en god oversikt over 


kunsten de eier, men registrerer at det vil være behov for videre 


gjennomgang og vurdering av gjenstandene. 


   
  


17.3.15 13/2015 Dokumentgjennomgang ved 


revisjonen vedrørende 


leieavtale Fossjordet. 


Kontrollutvalget konstaterer at det er kritikkverdige forhold ved 


behandlingen av saken og mangelfull dokumentasjon. 


 


Utvalget forutsetter at dagens praksis er en annen enn i denne 


saken. 


 


Saken oversendes til kommunestyret med følgende innstilling: 


 Kommunestyret tar saken til orientering.  


Sendt 19.03 for 


behandling i 


kommunestyret 


Avventer 


kommunestyrets 


behandling 


Kommunes


tyret 29.4, 


sak 43/15. 


  


17.3.15 14/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    
  


17.3.15 15/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    
  


17.3.15 16/2015 Eventuelt. Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 


  


  Tirsdag 5.5.2015, kl. 14.00. 


   
  


        
5.5.15 17/2015 Prosjektplan for 


forvaltningsrevisjon av 


Krogstad Miljøpark AS. 


Kontrollutvalget vedtar prosjektplan for forvaltningsrevisjon av 


Krogstad Miljøpark AS, og ber revisjonen om å gjennomføre 


prosjektet. Ved behov for vesentlige endringer av prosjektplanen i 


ettertid tas dette opp med kontrollutvalget. 


Romerike 


Revisjon IKS 


Endelig 


rapporten legges 


frem for 


behandling i 


møtet den 1. 


september 2015. 


 
  


5.5.15 18/2015 Kontrollutvalgets 


gjennomgang og uttalelse til 


Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunes årsregnskap 2014 


vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til økonomi- og 


Kommunestyret


. 


 Kommunes


tyret 27.5, 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


Sørum kommunes årsregnskap 


for 2014. 


administrasjonsutvalget. sak 50/15. 


5.5.15 19/2015 Kontrollutvalgets 


gjennomgang og uttalelse til 


Sørum kommunalteknikk KF 


sitt årsregnskap for 2014. 


Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunalteknikk KF 


årsregnskap 2014 vedtas med de endringer som fremkom i møtet, 


og oversendes kommunestyret med kopi til økonomi- og 


administrasjonsutvalget og styret i Sørum kommunalteknikk KF. 


Kommunestyret  Kommunes


tyret 27.5, 


sak 53/15. 


  


5.5.15 20/2015 Revisjonsbrev nr. 1 - 


årsregnskapet 2014. Sørum 


kommunalteknikk KF. 


1. Kontrollutvalget tar daglig leder sin redegjørelse til 


orientering. 


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


revisjonsbrev nr. 1-årsregnskapet 2014, og forutsetter at 


årsbudsjettet vil bli fastsatt og regulert i henhold til 


kommunelovens § 47, nr. 2 og nr. 3. 


 Følges opp ved 


avleggelse av 


årsregnskapet 


2015. 


 
  


5.5.15 21/2015 Kontrollutvalgets 


gjennomgang og uttalelse til 


Sørum kommunale 


eiendomsselskap KF sitt 


årsregnskap for 2014. 


Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunale eiendomsselskap 


KF årsregnskap 2014 vedtas, og oversendes kommunestyret med 


kopi til økonomi- og administrasjonsutvalget og styret i Sørum 


kommunale eiendomsselskap KF.   


Kommunestyret  Kommunes


tyret 27.5, 


sak 52/15. 


  


5.5.15 22/2015 Revisjonsbrev nr. 1 - 


årsregnskapet 2014. Sørum 


kommunale eiendomsselskap 


KF. 


1. Kontrollutvalget tar daglig leder sin redegjørelse til 


orientering. 


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


revisjonsbrev nr. 1-årsregnskapet 2014, og forutsetter at 


årsbudsjettet vil bli fastsatt og regulert i henhold til 


kommunelovens § 47, nr. 2 og nr. 3. 


 Følges opp ved 


avleggelse av 


årsregnskapet 


2015. 


 
  


5.5.15 23/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    
  


5.5.15 24/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    
  


5.5.15 25/2015 Eventuelt.     
  


        
16.6.15 26/2015 Ordfører og rådmann 


orienterer om Samarbeidsrådet 


for Nedre Romerike (SNR). 


1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 


2. Kontrollutvalget vil ta initiativ til et fellesmøte med 


kontrollutvalgene i de øvrige SNR kommunene for i fellesskap 


 Sende en 


henvendelse til 


andre KU. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


å kunne drøfte de ulike funn i revisjonsrapporten, samt de 


presseoppslag som har vært tilknyttet saken. 


16.6.15 27/2015 Orientering ved rådmannen 


vedrørende barnevernet. 


Kontrollutvalget tar saken til orientering.    
  


16.6.15 28/2015 Gjennomgang av 


underlagsgrunnlag for 


ombygningskostnaden i 


Bankgården. 


Kontrollutvalget utsetter saken til neste møte.  Settes opp til 


behandling 2. 


sept. 


 
  


16.6.15 29/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    
  


16.6.15 30/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    
  


16.6.15 31/2015 Eventuelt.     
  


        
1.9.15 32/2015 Forvaltningsrevisjonsrapport - 


Krogstad Miljøpark AS – 


geoteknisk undersøkelse og 


bygging av vegkryss. 


Kontrollutvalget registrerer at det er flere kritikkverdige forhold i 


denne rapporten, og håper at revisjonens gjennomgang kan bidra 


til nyttig læring.  


1) Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning. 


2) Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 


 Kommunestyret tar rapporten til etterretning. 


Kommunestyret  Behandlet i 


kommunest


yret 25.11, 


sak xx/xx. 


 


1.9.15 33/2015 Oppfølging av 


forvaltningsrevisjonsrapporten 


- Sykefraværsarbeid i Sørum 


kommune. 


1. Kontrollutvalget registrerer at det er en positiv utvikling rundt 


sykefraværsarbeidet i Sørum. 


2. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 


   
  


1.9.15 34/2015 Samtale med varaordfører. Kontrollutvalget tar samtalen til orientering.    
  


1.9.15 35/2015 Sak om Samarbeidsrådet for 


Nedre Romerike (SNR). 


1. Kontrollutvalget er positiv til at revisjonen skal gjennomføre 


en undersøkelse om de overnevnte forhold i denne saken. 


2. Kontrollutvalget vil i samarbeid med de øvrige 


kontrollutvalgene som ønsker å delta komme tilbake med en 


konkretisering og avgrensning av problemstillingene.  


3. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å koordinere en 


ROKUS Behandles i 


møtet 9.12.15. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


bestilling med de øvrige kontrollutvalgene i SNR-kommunene 


som velger å delta. 


1.9.15 36/2015 Gjennomgang av 


underlagsgrunnlag for 


ombygningskostnaden i 


Bankgården. 


Kontrollutvalget tar vedlagte underlagsgrunnlag for 


ombygningskostnaden i Bankgården til orientering. 


   
  


1.9.15 37/2015 Rapport revisjonsåret 


2014/2015. 


Kontrollutvalget tar rapport for revisjonsåret 2014/2015 til 


orientering. 


   
  


1.9.15 38/2015 Budsjett for kontroll- og 


tilsynsvirksomheten 2016. 


1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og 


tilsynsordningen for Sørum kommune vedtas, og oversendes 


kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for 


2016.   


 


Poster 


Budsjett 


2016 


Budsjett 


2015 


Kontrollutva


lget 


Godtgjørelser 


kontrollutvalget 84 000  62 000 


 Uforutsette oppgaver 


disp. kontrollutvalget 75 000 0 


 Reiseutgifter/kjøregodtg


j. 5 000 5 000 


 Arbeidsgiveravgift  12 000 9 000 


 Abonnementer/medlems


kap 2 000 2 000 


  Møteutgifter 3 000 2 000 


 Kurs 35 000            35 000 


 Sum 216 000             115 000 


Sekretariatet Ramme for 


virksomheten 198 406  


189 563 


Revisjonen Ramme for 


virksomheten 


1 477 43


2 


1 459 


380 


 


  


1 891 


838 


1 763 


943 


Kommunestyret  Behandlet i 


kommunest


yret xx.xx, 


sak xx/xx. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 


behandles 


Oppfølging Behandlet Ferdig 


2. Forslaget følger økonomi- og administrasjonsutvalget 


innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Sørum 


kommune 2016. 


3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering 


av bevilgede beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes 


kontrollutvalget til orientering. 


1.9.15 39/2015 Rapportering fra Romerike 


Revisjon IKS. 


Saken tas til orientering.    
  


1.9.15 40/2015 Referater, orienteringer og 


diskusjoner. 


Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    
  


1.9.15 41/2015 Evaluering av arbeidet i 


kontrollutvalget. 


Saken tas til orientering.    
  


1.9.15 42/2015 Eventuelt.     
  


        
1.12.15 43/2015       
        
 


 


For fullstendig informasjon om alle sakene, samt sakspapirer vises det til kontrollutvalgets innkallinger og protokoller på www.rokus.no 


 



http://www.rokus.no/
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4 Reglement for kontrollutvalget 
 
1 Formål 


Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i 
kommunen. Utvalget påser at revisjonen fungerer på betryggende måte, jfr. kommunelovens 
§ 77 nr. 4 og nr. 5 samt forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. 


 
2 Valg – sammensetning 


Det vises til forskriftens § 2 om valgbarhet. 
 
Kontrollutvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer og velges av kommunestyret 
som første valg etter valg av formannskap. 
 
Minst et av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Lederen 
velges av kommunestyret blant representantene til et av partiene som betraktes som 
“opposisjonspartier” i kommunestyret. 


 
3 Saksbehandlingen i kontrollutvalget 


Det vises til forskriftens § 19. 
 
Utvalget innkalles normalt skriftlig med minst 5 dagers varsel. 
 
Innkalling/saksliste og saksdokumenter sendes ordføreren og rådmannen til orientering. 
 
Rådmannen, og andre, kan av lederen eller ved flertallsvedtak innkalles til møter. 
 
Utvalgets møter holdes for åpne dører, og saksliste og andre dokumenter som ikke er unntatt 
fra offentligheten. Skal være tilgjengelige for allmennheten. 
 
Det skal vedta å lukke møtet: 
a) Når det foreligger lovbestemt taushetsplikt 
b) Når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold 
 
Det kan vedta å lukke møtet: 
a) Når hensynet til personvern tilsier det 
b) Når hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier det, og det vil komme fram 
opplysninger i møtet som kunne vært unntatt offentlig innsyn etter lov 19. mai 2006, nr. 16 
(offentleglova) dersom de hadde stått i et dokument. 
 
Saker behandlet i lukket møte er undergitt taushetsplikt. 
 
Utvalget har rett og plikt til å sørge for at en sak er tilstrekkelig belyst før vedtak 
treffes/saken sendes videre. Utvalget kan herunder stanse saksbehandlingen og innhente 
opplysninger/uttalelser. Når kontrollutvalget finner at saken er tilstrekkelig belyst og har 
fattet vedtak, oversendes saken snarest mulig til kommunestyret for videre behandling. 
 
Utvalget rapporterer normalt til kommunestyret. I enkeltsaker av ikke-kontrollerende art, 
vurderer utvalget den videre saksgang. 
 
Det skal føres møtebok. Møteboken godkjennes av utvalget og underskrives av utvalgets 
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leder. 
 
Innkomne saker til kontrollutvalget fra enkeltpersoner går via sekretariatet som fremmer 
skriftlig sak for utvalget, med innstilling fra sekretariatet. Utvalget avgjør om slike 
henvendelser skal behandles i utvalget. 
 
For øvrig gjelder reglene i kommunelovens kap. 6 samt kommunens reglement så langt det 
passer. 


 
4 Utvalgets oppgaver 


Det vises til forskriften kapitlene 3, 4, 5, 6, 7. 
 
Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning. Kontrollutvalget er 
kommunestyrets kontrollorgan og utøver sitt arbeid i henhold til kommuneloven, 
kontrollutvalgsforskriften samt instrukser fra kommunestyret. 
 
Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen 
på vegne av kommunestyret eller, herunder påse at kommunen har en forsvarlig 
revisjonsordning. 
 
Når det gjelder regnskapsrevisjon, skal kontrollutvalget blant annet 
- påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en 


betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse 
at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god 
kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. 
Utvalget skal også avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. 


 
Når det gjelder forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget blant annet  
- påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. 
- utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 
- Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, skal 


kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner som er 
gjennomført og om resultatene av disse. 


 
Når det gjelder selskapskontroll, skal kontrollutvalget blant annet  


- påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 
- påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper 


som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens 
eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med 
kommunestyrets/ fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll).” 


 
Kontrollutvalget avgir ikke innstilling til kommunestyret om kommunens årsberetning, men 
det forutsettes at dokumentet foreligger til kontrollutvalgets behandling av regnskapet. 
 
Utvalget forelegger for kommunestyret årsplan og årlige rapporter om utvalgets arbeid. 
 
Utvalget rapporterer til kommunestyret i enkeltsaker når det er viktig at dette blir holdt 
orientert, og slik at kommunestyret gis mulighet til å drøfte eventuelle tiltak. 
 
Kontrollutvalgets leder (nestleder ved leders forfall) har generell møte- og talerett i 
kommunestyrets møter i saker som kommer fra kontrollutvalget. 
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5 Bruk av sakkyndig bistand 


Utvalget forelegger for kommunestyret søknad om bevilgning til sakkyndig bistand. Når 
utvalget finner det nødvendig, kan utvalget engasjere bistand før vedtak om bevilgning er 
fattet. 


 
6 Innhenting av opplysninger 


Det vises til forskriftens § 5. 
 
Kontrollutvalget har, uavhengig av regler om taushetsplikt, rett til nødvendig innsyn i alle 
kommunens saksdokumenter og arkiver, jfr. kommunelovens § 77 nr. 7 og forskriftens § 5. 
 
Utvalget kan be om opplysninger i tilknytning til sitt kontrollarbeid. Som hovedregel 
innhentes slik informasjon via sekretariatet på bakgrunn av vedtak i kontrollutvalget. 
 
Enkeltmedlemmer i utvalget har tilsvarende mulighet til å be sekretariatet innhente 
opplysninger. Informasjon innhentes i slike tilfeller av sekretariatet eller revisjonen, i samråd 
med utvalgets leder, og legges fram for utvalget. 
 
Utvalget tar selv stilling til hvilke dokumenter eller opplysninger det vil ha seg forelagt eller få 
tilsendt som en fast ordning. 


 
7 Taushetsplikt – offentlighet 


Det vises til forskriftens § 5. 
 
Saker til kommunestyret oversendes som hovedregel som B-saker. Utvalget vurderer fra sak 
til sak om den skal oversendes som A-sak. 
 
Utvalget selv avgjør hvem som skal uttale seg offentlig, men som hovedregel er det utvalgets 
leder som skal uttale seg. 


 
8 Henvendelse til revisjonens personale 


Henvendelser fra kontrollutvalgets medlemmer skjer til distriktsrevisor. Dog kan utøvende 
revisor kontaktes i saker som må anses som kurante. 


 
  








Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner 


  


Dato FOR-2004-06-15-905 


Departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet 


Publisert I 2004 hefte 7 


Ikrafttredelse 01.07.2004, 01.01.2005, 01.11.2007 


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


Endrer FOR-1993-01-13-4044  


Gjelder for Norge 


Hjemmel LOV-1992-09-25-107-§77  


Kunngjort 22.06.2004 


Rettet  


Korttittel Forskrift om kontrollutvalg i kommuner/fylkesk. 


 


Kapitteloversikt: 


 Kap. 1. Virkeområde (§1) 


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


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


 Kap. 4. Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon (§§ 6 - 8) 


 Kap. 5. Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon (§§ 9 - 12) 


 Kap. 6. Selskapskontroll (§§ 13 - 15) 


 Kap. 7. Særlige oppgaver for kontrollutvalget (§§ 16 - 18) 


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


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


 


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


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


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


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


nr. 613. 


Kap. 1. Virkeområde 


§ 1.Virkeområde 


Forskriften omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder 


utvalgets ansvar og oppgaver, regler om saksbehandling m.m. jf. kommuneloven § 77. 



https://lovdata.no/forskrift/2013-06-13-613

https://lovdata.no/forskrift/1993-01-13-4044

https://lovdata.no/lov/1992-09-25-107/%C2%A777

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-15-905/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-15-905/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-15-905/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-15-905/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-15-905/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-15-905/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-15-905/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-15-905/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-15-905/KAPITTEL_9#KAPITTEL_9





 


Kap. 2. Kontrollutvalgets sammensetning. Utskifting av 


medlemmer 


§ 2.Valg og sammensetning 


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


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


minst tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og 


varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. 


Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets 


medlemmer. 


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


utvalgets saker behandles. 


 


§ 3.Utskifting av medlemmer 


Kommunestyret eller fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets 


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


nyvalg av samtlige medlemmer i utvalget. 


 


Kap. 3. Alminnelige regler om kontrollutvalgets ansvar og 


oppgaver 


§ 4.Tilsyn og kontroll 


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


fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder 


påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 


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


fylkeskommunens folkevalgte organer. Kommunestyret eller fylkestinget kan bestemme, i 


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


møte i kommunestyret eller fylkestinget. 


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


fylkeskommunens folkevalgte organer. 


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


 


§ 5.Innhenting av opplysninger 


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


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


som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. For kontrollutvalgets 







medlemmer og dets sekretariat gjelder forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om 


taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 mv. 


Dersom kommunen eller fylkeskommunen har egen ansatt revisor, kan kontrollutvalget 


be om adgang til revisjonens arbeidsdokumenter og kan kreve opplysninger av 


revisjonen. 


 


Kap. 4. Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 


§ 6.Regnskapsrevisjon 


Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og 


kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende 


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


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


revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. 


 


§ 7.Uttalelse om årsregnskapet 


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


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


avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være 


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


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


kommunestyret/fylkestinget. 


 


§ 8.Oppfølging av revisjonsmerknader 


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


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


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


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


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


 


Kap. 5. Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon 


§ 9.Forvaltningsrevisjon 


Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir 


gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel. 







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


kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap eller et kommunalt eller 


fylkeskommunalt foretaks årsregnskap. 


 


§ 10.Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 


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


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


forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan 


delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 


Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens 


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


for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. 


 


§ 11.Rapporter om forvaltningsrevisjon 


Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, skal 


kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke 


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


revisjon i kommuner og fylkeskommuner. 


 


§ 12.Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter 


Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til 


behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. 


Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan 


kommunestyrets eller fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt 


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


er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte. 


 


Kap. 6. Selskapskontroll 


§ 13.Selskapskontroll 


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


fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 


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


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


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


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


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







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


delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden 


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


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


 


§ 14.Selskapskontrollens innhold 


Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av 


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


den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette 


i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger 


(eierskapskontroll). 


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


kommuner og fylkeskommuner kap. 3. 


 


§ 15.Rapportering om selskapskontrollen 


Kontrollutvalget fastsetter selv hvordan utført selskapskontroll skal rapporteres til 


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


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


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


skal fremgå av rapporten. 


Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av selskapskontroll skal kontrollutvalget 


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


samt om resultatene av disse. 


 


Kap. 7. Særlige oppgaver for kontrollutvalget 


§ 16.Valg av revisjonsordning. Valg av revisor 


Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal 


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


med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. 


Dersom kommunestyret eller fylkestinget vedtar å konkurranseutsette hele eller deler av 


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


fra kontrollutvalget. 


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


 


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







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


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


oppsigelse og avskjed av ansvarlig revisor. 


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


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


slik myndighet ikke er delegert til revisor. 


 


§ 18.Budsjettbehandlingen 


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


eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og 


revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller 


fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. 


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


kontrollutvalget om budsjett for revisjonen. 


 


Kap. 8. Saksbehandling og sekretariat. 


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


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


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


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


saksdokumenter. 


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


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


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


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


 


§ 20.Sekretariat 


Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand 


som til enhver tid tilfredstiller utvalgets behov. 


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


utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. 


Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon 


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


Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens eller fylkekommunens 


administrasjon. Den som utfører revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller 


fylkeskommunen, kan ikke utøve sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. Det samme 







gjelder medlemmer av kontrollutvalget eller kommunestyret eller fylkestinget i den 


aktuelle kommunen eller fylkeskommunen. 


Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet 


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


Administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde ikke 


instruksjons- eller avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet. 


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


 


Kap. 9 Ikrafttredelse - overgangsregler 


§ 21.Ikrafttredelse m.m. 


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


1993 nr. 4044 om kontrollutvalg. 


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


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


november 2007. 


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


 


§ 22.Overgangsregler 


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


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


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


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


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


en plan for selskapskontroll. 


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


for kontrollutvalget. 
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 Faste saker hvert møte 
  Orientering/rapportering fra revisjonen. 


  Oversikt over saker behandlet/til oppfølging i kontrollutvalget. 


  Referatsaker. 


  Eventuelt. 


 


 


 


Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen 
27.1.15  Sak fra kommunestyret vedr. habilitetsvurdering. 


 Henvendelse til kontrollutvalget vedr. reservevann på Sørumsand. 


 Foreløpig status på dokumentgjennomgangen vedr. «Fossjordet» 


2.2.15 


Ekstraordinært møte 


 Henvendelse til kontrollutvalget fra styret i Krogstad Miljøpark og Økonomi- og 


administrasjonsutvalget.  


17.3.15  Skriftlig oversikt fra rådmannen over kommunens kunstsamling.  


 Sak om varslingsaker 2014.  


 Behandle revisjonens dokumentgjennomgang vedrørende «Fossjordet». 


 Notat fra revisjonen vedrørende leieavtale i Bankgården. 


 Orientering fra daglig leder i Sørum kommunalteknikk (KU sak 1/2015). 


 Orientering ved styreleder i Sørum kommunale eiendomsselskap KF. 


5.5.15   


16.6.15  Underlagsgrunnlaget for ombygningskostnaden i Bankgården i henhold til 


tilleggsavtalen. 


 Orientering ved ordfører og rådmann vedr. rapport om SNR. 


 Orientering fra rådmannen vedr. barnevern-saken (opptak av samtaler) i RB artikkel. 


1.9.15  Underlagsgrunnlaget for ombygningskostnaden i Bankgården i henhold til 


tilleggsavtalen. 


 Samtale med varaordfører i Sørum kommune. 


 Sak om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR). 


3.11.15 (avlyst)   


1.12.15  Opplæring av nytt kontrollutvalg. 


 Sak om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR). 


 Bestilling fra kommunestyret (møte 9.9.15): Kontrollutvalget bes vurdere kommunens etiske retningslinjer, 


særlig med hensyn til habilitetsspørsmål. 


 


 


Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 
27.1.15   


17.3.15   


5.5.15  Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunes årsregnskap for 2014.  


 Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommuneteknikk KF sitt årsregnskap for 2014. 


 Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunale eiendomsselskap KF sitt 


årsregnskap for 2014. 


16.6.15   


1.9.15   


3.11.15 (avlyst)   


1.12.15    
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Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon  
27.1.15   


17.3.15   


5.5.15   Prosjektplan – Krogstad Miljøpark AS. 


16.6.15    


1.9.15  Behandle FR – Krogstad Miljøpark AS. 


 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - Sykefraværsarbeid i Sørum 


kommune.  


3.11.15 (avlyst)   


????   


1.12.15   


 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - Introduksjonsordning for flyktninger – januar 2016. 


 Bestille nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt.  


 Overordnet analyse 2017 – 2019. 


 


Møte Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
27.1.15   


17.3.15   


5.5.15   
16.6.15   


1.9.15   
3.11.15 (avlyst)   


1.12.15  Behandle selskapskontroll NRV AS og RA-2 (Strandveien 1).  


 Overordnet analyse 2017 – 2019. 


 


Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
27.1.15   


17.3.15   


5.5.15   


16.6.15   


1.9.15  Rapport revisjonsåret 2014/2015. 


3.11.15 (avlyst)   


1.12.15   


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


 Engasjement brev fra Romerike Revisjon IKS – januar møtet. 


 Overordnet revisjonsstrategi fra Romerike Revisjon IKS. 


 Rapport revisjonsåret 2015.   


 


 


Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
27.1.15   


17.3.15   


5.5.15   


16.6.15   


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


3.11.15 (avlyst)   


1.12.15   
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Møte Oppgaver knyttet til kontrollutvalgets rapportering 
27.1.15  Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas, og sendes kommunestyret til 


orientering. 


17.3.15   


5.5.15    


16.6.15   


1.9.15  Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget. 


3.11.15 (avlyst)   


1.12.15   


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








 


Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 
 


 


§ 77.Kontrollutvalget 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


 







