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Saker til behandling 

37/16 Orientering fra ordfører 
 
Arkivsak-dok. 15/00165-5 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Gjerdrum kontrollutvalg 19.12.2016 37/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 
 
Saksframstilling: 
Ordfører er bedt om å gi en orientering om kommunereformen. 
 
 
 

Tilbake til saksliste 
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38/16 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen 2016 
 
Arkivsak-dok. 15/00160-8 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Gjerdrum kontrollutvalg 19.12.2016 38/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen 2016 til 
orientering. 
 
Vedlegg:  
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen 2016 (ettersendes) 
 
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 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. 
 
Revisjonen legger frem den overordnede revisjonsstrategien for Gjerdrum kommune 
i denne saken. I tillegg vil revisjonen gi utvalget en muntlig orientering. 
 

Tilbake til saksliste 
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39/16 Orientering ved revisjonen 
 
Arkivsak-dok. 16/00030-11 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Gjerdrum kontrollutvalg 19.12.2016 39/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 
 
Saksframstilling: 
Denne saken er satt opp i tilfelle revisjonen har noe å orientere om ut over de sakene 
som står på sakslisten. 
 
 
 

Tilbake til saksliste 
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40/16 Orientering fra leder 
 
Arkivsak-dok. 15/00147-11 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Gjerdrum kontrollutvalg 19.12.2016 40/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 
 
Saksframstilling: 
Leder vil orientere om presentasjonen av kontrollutvalget i kommunestyret. 
 
 
 

Tilbake til saksliste 
 
 
  



 6  

41/16 Møteplan 2017 
 
Arkivsak-dok. 15/00147-10 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Gjerdrum kontrollutvalg 19.12.2016 41/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget avholder følgende møter i 2017: 
Mandag 13. februar 
Mandag 3. april 
Mandag 8. mai 
Mandag 12. juni 
Mandag 21. august 
Mandag 25. september 
Mandag 6. november 
 
Saksframstilling: 
Det er foreslått samme antall møter som ble planlagt i 2016. 
 
 
 

Tilbake til saksliste 
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42/16 Referater 

Arkivsak-dok. 15/00224-13 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Gjerdrum kontrollutvalg 19.12.2016 42/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 

Vedlegg:  
1. Saker til behandling
2. Saker til oppfølging

Saksframstilling: 
Oversiktene vil bli oppdatert til hvert møte. 

Når det gjelder saker til behandling kan utvalget bruke denne til å planlegge saker, 
orienteringer og virksomhetsbesøk som utvalget ønsker. 

Tilbake til saksliste 
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43/16 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 15/00232-15 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Gjerdrum kontrollutvalg 19.12.2016 43/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
 
 

Tilbake til saksliste 
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Kontrollutvalget i Gjerdrum kommune 
 
Saker til behandling 2017 
 
 
Møte Saker til behandling 
13.02.16 • Eierskapskontroll Øvre Romerike brann og redning 


• Kontrollutvalgets årsrapport 
• Forvaltningsrevisjonsrapport folkehelsearbeidet 
• Forvaltningsrevisjonsrapport ØRU/ØRIK 


 
03.04.16 • Bestille nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt 


• Virksomhetsbesøk bo- og servicesenteret  
• Orientering fra rådmann vedrørende service og 


kommunikasjon (Forbrukerrådets undersøkelse) 
 


08.05.16 • Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 
 


12.06.16 • Oppfølging av oppdatering av økonomireglement og 
finansreglement 


 
21.08.16  
25.09.16 • Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2018 


• Rapport revisjonsåret 2016/2017 
• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 


administrasjonens oppfølging av kommunestyrets vedtak 
 


06.11.16 • Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen 2017 
 


 
 
Det har også vært nevnt følgende saker: 


• Planverk for vedlikehold (bygg, veier) 
• Miljørettet helsevern i skolen 
• Integrering av flyktninger 
• Delegeringsreglementene 








Kontrollutvalget i Gjerdrum kommune 
 
Saker til oppfølging 2016 
 
Møte Sak nr Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 
01.02.16 1/16 Referater Saken tas til orientering      
01.02.16 2/16 Overordnet analyse Gjerdrum 


kommune - opplegg og 
fremdrift. 
Orientering ved rådmann 


Kontrollutvalget slutter seg til 
opplegget og 
fremdriftsplanen for 
overordnet analyse. 
Rådmannens innspill til 
overordnet analyse tas til 
orientering 


     


01.02.16 3/16 Overordnet revisjonsstrategi og 
regnskapsplan for 
regnskapsrevisjonen 2015 


Kontrollutvalget tar 
fremleggelsen av overordnet 
revisjonsstrategi og 
revisjonsplan for 
regnskapsrevisjonen 2015 for 
Gjerdrum kommune til 
orientering. 
 
Kontrollutvalget vil oppfordre 
administrasjonen til å 
oppdatere 
økonomireglement av 2001 
og finansreglement av 2011. 


     


01.02.16 4/16 Engasjementsbrev fra Romerike 
revisjon IKS 


Kontrollutvalget tar 
revisjonens 
engasjementsbrev til 
orientering. 


     


01.02.16 5/16 Orientering ved revisjonen Saken tas til orientering      







Møte Sak nr Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 
01.02.16 6/16 Kontrollutvalgets årsrapport for 


2015 
Forslag til kontrollutvalgets 
årsrapport for 2015 vedtas. 
 
Saken oversendes 
kommunestyret med 
følgende innstilling: 
Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsrapport 
2015 til orientering. 


Saksutskrift 
sendt 
02.02.16 


Kommunestyret 
09.03.2016, sak 
16/23 


   


01.02.16 7/16 Eventuelt (Ingen saker)      
14.03.16 8/16 Referater Saken tas til orientering      
14.03.16 9/16 Overordnet analyse - foreløpig 


presentasjon 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering 


     


14.03.16 10/16 Eventuelt (Ingen saker)      
23.05.16 11/16 Referater Saker til behandling 


oppdateres i henhold til 
utvalgets behandling. 


     


23.05.16 12/16 Kontrollutvalgets uttalelse til 
Gjerdrum kommunes regnskap 
2015 


Forslag til kontrollutvalgets 
uttalelse til Gjerdrum 
kommunes årsregnskap 2015 
vedtas, og oversendes 
kommunestyret med kopi til 
formannskapet. 


Saksutskrift 
sendt 
23.05.16 


Kommunestyret 
15.06.2016 


   


23.05.16 13/16 Eierskapskontroll Mjølkerampa 
AS 


Kontrollutvalget tar 
rapporten til orientering og 
oversender den til 
kommunestyret med 
følgende innstilling: 
 
Kommunestyret ber om at 
rapportens anbefalinger 
følges opp. 


Saksutskrift 
sendt 
23.05.16 


Kommunestyret 
15.06.2016 


   







Møte Sak nr Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 
23.05.16 14/16 Neste 


forvaltningsrevisjonsprosjekt 
Kontrollutvalget ber 
revisjonen utarbeide et notat 
med mulige vinklinger for en 
forvaltningsrevisjon innen 
prosjektstyring og 
forbyggende helsearbeid med 
spesielt fokus på fysioterapi. 


Saksutskrift 
sendt 
23.05.16 


Kontrollutvalget 
25.08.2016 


   


23.05.16 15/16 Orientering ved revisjonen Saken tas til orientering.  
Kontrollutvalget anser at en 
orientering om varsling også 
er aktuelt for 
kommunestyret. 


     


23.05.16 16/16 Overordnet analyse Saken tas foreløpig til 
orientering. 


     


23.05.16 17/16 Eventuelt (Ingen saker)      
25.08.16 18/16 Referater Saken tas til orientering      
25.08.16 19/16 Neste 


forvaltningsrevisjonsprosjekt 
Kontrollutvalget bestiller en 
forvaltningsrevisjon av 
folkehelsearbeidet. 


     


25.08.16 20/16 Orientering ved revisjonen Saken tas til orientering      
25.08.16 21/16 Overordnet analyse og plan for 


selskapskontroll - utkast 
Utvalgets innspill innarbeides 
i planen, som legges frem for 
vedtak i neste møte. 


    


25.08.16 22/16 Overordnet analyse 
forvaltningsrevisjon 


Overordnet analyse vedtas 
med de endringer som 
fremkom i møtet. 


     


25.08.16 23/16 Eventuelt (Ingen saker)      
03.10.16 24/16 Orientering fra 


administrasjonen 
Saken tas til orientering   Oppdatering av 


økonomireglement 
og 
finansreglement 
følges opp. 


 







Møte Sak nr Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 
03.10.16 25/16 Prosjektplan for 


forvaltningsrevisjonsprosjektet 
folkehelsearbeid 


Prosjektplan folkehelsearbeid 
vedtas. 
 


     


03.10.16 26/16 Orientering ved revisjonen (Ingen spesielle saker å 
orientere om) 


     


03.10.16 27/16 Plan for forvaltningsrevisjon Forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon 2017-
2020 vedtas og oversendes 
kommunestyret med 
følgende innstilling: 
 
1. Plan for 
forvaltningsrevisjon 2017-
2020 vedtas. 
2. Kontrollutvalget 
delegeres myndighet til å 
foreta endringer i planen. 


Saksutskrift 
sendt 
05.10.16 


Kommunestyret 
09.11.16 


   


03.10.16 28/16 Overordnet analyse og plan for 
selskapskontroll 


Forslag til overordnet analyse 
og plan for selskapskontroll 
vedtas og oversendes 
kommunestyret med 
følgende innstilling: 
 
1. Plan for 
selskapskontroll vedtas. 
2. Kontrollutvalget 
delegeres myndighet til å 
foreta endringer i planen. 


Saksutskrift 
sendt 
05.10.16 


Kommunestyret 
09.11.16 


   


03.10.16 29/16 Budsjett for kontroll- og 
tilsynsvirksomheten 2017 


Det foreslåtte budsjett for 
kontroll- og 
tilsynsvirksomheten vedtas 
med en ramme på kr 993 550 


Saksutskrift 
sendt 
05.10.16 


   







Møte Sak nr Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 
og oversendes kommunen 
som kontrollutvalgets forslag 
for 2017 


03.10.16 30/16 Oppdragsansvarlig revisors 
egenvurdering av uavhengighet 


Oppdragsansvarlig revisors 
egenvurdering av 
uavhengighet tas til 
orientering. 


     


03.10.16 31/16 Eventuelt (Ingen saker)      
31.10.16 32/16 Referater Saken tas til orientering.      
31.10.16 33/16 Revisjonsundersøkelse av Øvre 


Romerike utvikling (ØRU) og 
Øvre Romerike 
innkjøpssamarbeid (ØRIK) 


Kontrollutvalget bestiller en 
revisjonsundersøkelse fra 
Romerike Revisjon:  
 
1.  
a) Hvilke tiltak har styret 
i ØRU gjort for å følge opp 
nummererte brev og 
revisjonsberetninger fra 
revisjonen. 
b) Hvilke rutiner har 
ØRIK hatt for å forsikre seg at 
bonuser blir innbetalt i 
henhold til avtaler. 
2. Kontrollutvalget 
ønsker å danne seg et bilde 
av i hvilken grad det er 
utbetalt bonus i henhold til 
avtalen og til hvem.   
3. Selskapets revisor, 
Romerike Revisjon, legger 
frem en redegjørelse over de 
revisjonshandlinger som er 


    







Møte Sak nr Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 
utført i perioden 2010 – 2016 
som et vedlegg. 
4. Det legges til grunn 
en tidsramme på 350-400 
timer. Ved behov for 
vesentlige endringer av 
prosjektet tas dette opp med 
kontrollutvalget. Endelig 
rapport leveres til behandling 
i kontrollutvalget i februar 
2017. 
 
Prosjektplan 
Forvaltningsrevisjon – 
styreansvar og 
økonomioppfølging i 
ØRU/ØRIK vedtas 


31.10.16 34/16 Revisjonsåret 2015/2016 
rapport fra Romerike revisjon 


Kontrollutvalget tar rapport 
fra Romerike Revisjon for 
revisjonsåret 2015/2016 til 
orientering. 


     


31.10.16 35/16 Orientering ved revisjonen Saken tas til orientering.      
31.10.16 36/16 Eventuelt (Ingen saker)      
        
        
        
        
        
        


 





