
 

 

Kontrollutvalget i Nes kommune 

 

 

Møtebok 
 
Tid Mandag 18. mai 2015, kl. 08.15 

Sted Kommunestyresalen, Nes rådhus 

Tilstede 
medlemmer 

Lars Erik Aas Nygård – leder 
Oddbjørn Nilsen – nestleder  
Tone Roalkvam 
Unni Mollerud  

Tilstede 
varamedlemmer 

 

Forfall Nasrin Moayedi 
 

Andre Daglig leder Jonny Egil Eriksen, Esval Miljøpark Nes KF (Under sakene 
19/2015 og 20/2015) 
Økonomikonsulent Gunhild Vatne, Nes kommune (Under sakene 19/2015 og 
20/2015) 
Spesialrådgiver Roger Gulbrandsen, Romerike Revisjon IKS 
Rådgiver Kjell Nordengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 

Behandlede saker 19/2015 – 22/2015 

 19/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 for Esval 
Miljøpark KF 

 20/2015 Revisjonsbrev 1 – Årsregnskapet 2014 Esval Miljøpark KF 

 21/2015 Saksbehandling i folkevalgte organer 

 22/2015 Eventuelt 

 

 

 

 

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. 

 

 

 

 
 

UNDERSKRIFTER: 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar 
med det som ble bestemt på møtet. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

UTSKRIFTER 

Hovedutskrift er sendt til: Kontrollutvalget, ordfører, rådmann og Romerike Revisjon. 
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Sak nr. Sak Møtedato 

19/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 for 

Esval Miljøpark Nes KF 

18.05.15 

 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
1. Årsmelding og årsregnskap for Esval Miljøpark Nes KF (sendt medlemmene tidligere) 

2. Revisors beretning 

3. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Esval Miljøpark Nes KF 

 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal i tråd med forskrift om kontrollutvalg § 7 avgi uttalelse til 

årsregnskapet. Grunnlaget for uttalelsen er styrets årsregnskap og årsmelding, revisors 

beretning og revisjonsbrev nr. 1. 

 

Daglig leder Jonny Egil Eriksen vil redegjøre for årsregnskap og årsmelding. Revisjonen vil 

redegjøre for revisjonsarbeidet. 

 

Vedlagt følger forslag til kontrollutvalgets uttalelse. I tillegg vil kontrollutvalget kunne bygge 

på eventuelle opplysninger som kommer frem i møtet. 

 

Forslag til vedtak 
Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Esval Miljøpark Nes KF vedtas og 

oversendes kommunestyret, med kopi til foretakets styre. 

 
Kontrollutvalgets behandling 
Daglig leder og økonomikonsulent besvarte spørsmål. 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Esval Miljøpark Nes KF, med de 

endringer som fremkom i møtet, vedtas og oversendes kommunestyret, med kopi til foretakets 

styre. 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
Nes kommunestyre 

Kopi: Styret i Esval Miljøpark Nes KF 
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Sak nr. Sak Møtedato 

20/2015 Revisjonsbrev 1 – Årsregnskapet 2014 Esval Miljøpark 

KF 

18.05.15 

 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
Revisjonsbrev 1 – Årsregnskapet 2014 

 

Saksopplysninger 
I revisjonsforskriftens § 4 er det oppgitt flere forhold som revisor plikter å påpeke skriftlig. 

Ved revisjonen av årsregnskapet er det funnet avvik som faller inn under denne bestemmelse. 

 

De påpekninger som er gjort gjelder årsregnskapet 2014, budsjett 2014 og skatteplikt. Det 

vises til vedlegg. 

 

Kontrollutvalgsforskriftens § 8 fastslår at kontrollutvalget skal påse at slike påpekninger blir 

fulgt opp. 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vil følge opp revisjonsbrev 1 ved at man vil be daglig leder i Esval Miljøpark 

Nes KF om en orientering om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å få brakt de 

forhold som påpekes i orden til neste regnskapsavslutning. Denne orientering vil det bli bedt 

om at avgis i kontrollutvalgets møte den 8. september 2015. 

 
Kontrollutvalgets behandling 
Spesialrevisor gjennomgikk nummerert brev. 

Daglig leder redegjorde for oppfølging av påpekninger i revisjonsbrevet. 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Kontrollutvalget vil følge opp revisjonsbrev 1 ved at man vil be daglig leder i Esval Miljøpark 

Nes KF om en orientering om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å få brakt de 

forhold som påpekes i orden til neste regnskapsavslutning. Denne orientering vil det bli bedt 

om at avgis i kontrollutvalgets møte den 8. september 2015. 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

21/2015 Saksbehandling i folkevalgte organer 18.05.15 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
 

Saksopplysninger 
Saken gjelder behandlingen av rådmannens lønnsforhøyelse. 

 

Følgende faktum legges til grunn: 

 

Rådmannens lønnsforhøyelse skal vedtas av formannskapet etter forslag fra 

forhandlingsutvalget. Formannskapets behandling har skjedd ved at ordfører har ringt til 

formannskapets medlemmer enkeltvis. I denne ringerunde har et flertall av formannskapets 

medlemmer gitt uttrykk for at de er enige i forhandlingsutvalgets forslag. Det er deretter levert 

en lønnsmelding ut i fra dette. Det foreligger ingen protokoll fra behandlingen av saken. 

 

Faktum bygger på to artikler i Raumnes. Det må derfor tas forbehold om at faktum er korrekt. 

På den annen side er ikke dette faktum bestridt hverken av ordfører eller av et 

formannskapsmedlem som har uttalt seg til avisen. I og med at saken ikke finnes på 

formannskapets saksliste og det ikke er ført protokoll fra behandlingen er uttalelser til avisen 

det eneste man har å legge til grunn . 

 

For saksbehandling i kommunale folkevalgte organer gjelder som en grunnleggende 

hovedregel møteprinsippet. Dette innebærer at saker skal behandles i møter. Dette er nærmere 

regulert i kommunelovens § 30 som lyder: 

 

§ 30.Møteprinsippet. Møtebok 

1. Folkevalgte organer behandler sine saker og treffer sine vedtak i møter. 

 

2. Når en sak skal avgjøres av annet organ enn kommunestyret eller fylkestinget, kan lederen                                                                                                         

for organet beslutte saken tatt opp til behandling ved fjernmøte eller ved skriftlig 

saksbehandling. Dette kan likevel bare gjøres når det er påkrevd å få avgjort saken før neste 

møte, og det enten ikke er tid til å kalle sammen til ekstraordinært møte, eller saken ikke er så 

viktig at dette må anses nødvendig. 

Departementet kan gi nærmere regler om adgang til å treffe vedtak på grunnlag av fjernmøte 

eller skriftlig saksbehandling. 

3. Det skal føres møtebok over forhandlingene i alle folkevalgte organer. Kommunestyret og 

fylkestinget fastsetter selv nærmere regler om føring av møtebok. 

 

4. Dersom det treffes avgjørelse om at et møte skal holdes for lukkede dører, skal avgjørelsen 

føres i møteboken og hjemmelen for avgjørelsen skal framgå. Det samme gjelder for 

avgjørelse om at et medlem av organet er inhabilt.  

 

Møteprinsippet er nedfelt i kommuneloven fordi det skal ivareta viktige hensyn ved 
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behandling av saker. Man skal gis anledning til å høre hverandres synspunkter før man gjør en 

beslutning. Det gir også anledning til å imøtegå synspunkter. Dessuten kan debatten bidra til å 

avklare misforståelser og bringe frem poenger som ellers ville gått tapt. 

 

Møter har også den funksjon at andre, f.eks. innbyggere eller presse, kan følge med på 

behandlingen. Dette handler om åpenhet. En kommune bør tilstrebe at innbyggerne har tillit 

til den behandling som skjer i folkevalgte organer. Åpenhet er den viktigste faktor for å skape 

en slik tillit. 

 

Det er anledning til fjernmøte eller skriftlig saksbehandling i visse tilfeller, jfr. 

kommunelovens § 30 nummer 2. Det vises til sitat av bestemmelsen ovenfor. 

 

Rådmannens lønnsforhøyelse er ikke en sak det er påkrevd å få avgjort før neste møte. Det er 

svært vanlig at vedtak om lønnsforhøyelser skjer etter virkningstidspunktet og at det fortas en 

etterbetaling. Selv om det ikke er nødvendig for konklusjonen vil en bemerke at den 

telefonrunde ordfører foretok heller ikke er i samsvar med Forskrift om fjernmøter og skriftlig 

saksbehandling § 2. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med 

hverandre. 

 

Behandlingen av rådmannens lønnsforhøyelse er ikke skjedd i samsvar med kommunelovens 

§ 30. Konsekvensen er at intet gyldig vedtak er truffet.  

 

Når det gjelder protokollering vil en vise til kommunelovens § 30 nummer 3 som er sitert 

ovenfor. Det skal føres møtebok over forhandlinger i folkevalgte organ. Dette gjelder også i 

de tilfeller behandlingen skjer ved fjernmøte eller skriftlig behandling. Minimumskravet til en 

møtebok er følgende: 

- Tid og sted for møtet 

- Hvem som møtte og hvem som var fraværende 

- Hvilke saker som ble behandlet 

- Alle fremsatte forslag og avstemmingsresultatet 

 

Protokollering skal tjene flere hensyn. Kontrollhensynet er det mest fremtredende. På basis av 

møteboka skal det kunne konstateres om organet var vedtaksført, om vedtakene ble truffet 

med det nødvendige flertall og hva vedtakenes innhold er. Møteboka vil være et signal til 

administrasjonen om de vedtak som skal iverksettes. Den har dessuten informasjonsverdi som 

informasjonskilde for innbyggere og presse. 

 

Som nevnt er møteboka et signal til administrasjonen om hvilke vedtak som skal iverksettes. 

Når det gjelder rådmannens lønnsforhøyelse er det i følge ordførers uttalelse til Raumnes 

sendt en lønnsmelding uten at dette er dokumentert i form av et vedtak. Dette gjør at det kan 

være grunn til å stille spørsmål ved kommunens internkontroll. 

 

Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret. 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Det foreligger ikke et gyldig vedtak om rådmannens lønnsforhøyelse. 

Kommunestyret ber om at saken blir behandlet i henhold til kommunelovens § 30. 
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Kontrollutvalgets behandling 
Kontrollutvalget registrerer at det fremkommer nye opplysninger etter hvert. 

 

I følge ordførers uttalelser til Raumnes har formannskapet delegert til forhandlingsutvalget å 

bestemme rådmannens lønn innenfor en ramme som formannskapet har fastsatt. 

Forhandlingsutvalget ønsket å gå ut over denne rammen. Den ringerunde ordfører foretok var 

for å avklare dette. 

 

Dersom formannskapet skal sette en ramme for forhandlingsutvalget må dette skje gjennom 

vedtak i møte. Saken skal stå på sakslista og den skal protokolleres. Det vil være anledning til 

å unnta innholdet i saken fra offentlighet fordi man er i en forhandlingssituasjon. Det at 

sakens innhold kan unntas offentlighet endrer ikke de formelle krav til saksbehandling i 

folkevalgte organ. En utvidelse av den rammen formannskapet har fastsatt må følge samme 

prosedyre. 

 

Reglement for forhandlingsutvalget fremstår som uklart når det gjelder myndigheten til vedta 

rådmannens lønn. I reglementet heter det: «Utvalget skal årlig reforhandle rådmannens lønn 

og andre godtgjørelser.» Det at man skal foreta en forhandling behøver ikke å bety at man har 

myndighet til å vedta forhandlingsresultatet. 

 

Dersom man velger ordningen med at formannskapet gir forhandlingsutvalget rammer må 

behandlingen i formannskapet skje i samsvar med kommunelovens § 30, som sitert i 

saksfremlegget, samt kommunelovens § 32 nummer 2 om saksliste for det enkelte møte. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 
 

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Kommunestyret ber om at det foretas en gjennomgang av delegeringsreglementet for å 

tydliggjøre ansvarsforholdet mellom formannskapets og forhandlingsutvalgets myndighet ved 

fastsettelse av rådmannens lønn. 

 

Ferdig forhandlingsresultat skal protokollføres og gjøres tilgjengelig for offentligheten. 

 

Saken fremmes for kommunestyret til behandling. 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
Nes kommunestyre 
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Sak nr. Sak Møtedato 

22/2015 Eventuelt 18.05.15 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
 

Saksopplysninger 
 
Forslag til vedtak 
 
Kontrollutvalgets behandling 
Saken gjelder tilsyn fra fylkesmannen. 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

Saken behandles for lukkede dører i henhold til kommunelovens § 31 nummer 2 jfr. 

offentleglovas §13, jfr. forvaltningslovens § 13. 

 

Utvalget vil be rådmann om en redegjørelse om oppfølgingen av tilsynsrapporten overfor 

Fylkesmannen. Ut i fra denne saken og andre oppslag i media registreres det at det er behov 

for sykehjemsplasser. Det vil bli bedt om en orientering om nåværende behov for ventelister 

innen institusjonstjenesten. 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
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