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Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
Notat fra Romerike Revisjon med vedlegg 

 

Saksopplysninger 
I møte den 25. november 2014 behandlet utvalget prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekt. For å 

ha et bedre grunnlag for å velge forvaltningsrevisjonsprosjekt ble revisjonen bedt om å utarbeide et 

notat ut i fra diskusjonen i utvalget. 

 

De tre områder for forvaltningsrevisjon notatet presenterer er oppfølging av vedtak, delegering av 

fullmakt til å opptre på kommunens vegne og internkontroll – økonomi. 

 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vedtar …………….. som neste område for forvaltningsrevisjon. Revisjonen bes 

utarbeide prosjektplan for dette prosjektet til neste møte. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  
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Til: Kontrollutvalget i Gjerdrum 

Saksbeh: Oddny R Nordvik/Nina Neset 

Kopi: 

Møtedato: 24.02.2015 

Bestillingsdialog – forvaltningsrevisjonsprosjekt  
Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 25.11.2014 (sak 30/2014) et notat som skisserer mulige 

innfallsvinkel for et forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2015 på bakgrunn av diskusjonen i 

utvalgets møte.  

I dette notat presenteres tre ulike områder for en forvaltningsrevisjon i 2015. 

1. Oppfølging av vedtak
Det kommunale styringsprinsipp bygger på en grunnleggende ansvarsfordeling mellom de 

folkevalgte og administrasjonen. Et sentralt element i det kommunale selvstyret er at de 

folkevalgte, gjennom sine vedtak, bestemmer hva som skal gjøres, mens administrasjonen 

med administrasjonssjefen i spissen har ansvar for å sette vedtakene i verk.  

I tillegg har administrasjonen ansvar for å gjøre en forsvarlig utredning av sakene som danner 

grunnlag for de folkevalgtes vedtak. I dette ligger at administrasjonen skal gjøre en faglig 

uavhengig og partipolitisk nøytralt utredning av en sak før en politisk beslutning fattes. Når så 

et politisk vedtak er fattet, skal administrasjonen opptre lojalt mot vedtaket, og legge bort 

eventuelle egne faglige synspunkter. Politiske vedtak skal gjennomføres slik som politikerne 

ønsker det, selv om man faglig sett er uenig i vedtaket. Dette innebærer at det kan ligge en 

latent konflikt eller uklarhet i administrasjonens rolle mellom kravet om nøytral faglighet på 

den ene siden og lojal iverksettelse av vedtak på den andre. I et slikt perspektiv kan det 

dermed ligge en risiko for at administrasjonen kan opptre som en «motvillig» iverksetter av 

politiske vedtak dersom disse er fattet på tvers av administrasjonens faglige råd. Dette temaet 

har det vært forsket mye på, og det er relevant å ha disse kryssende forholdene som et 

bakteppe for en undersøkelse.  

Formålet med dette prosjektet kan være å undersøke i hvilken grad administrasjonen i 

kommunen har et overordnet system for å sikre at kommunestyrevedtak blir fulgt opp, og i 

Vedlegg til sak 2/2015
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hvilken grad vedtak fra kommunestyret er blitt iverksatt som forutsatt. Det vil si om politiske 

vedtak er gjennomført slik politikerne ønsker det. Vi kan også undersøke om administrasjonen 

rapporterer tilbake til kommunestyret om iverksettelsen og oppfølgingen av vedtakene det har 

fattet. 

 

Aktuelle problemstillinger kan være: 

1. Har administrasjonen systemer/rutiner for oppfølging av vedtak fattet i folkevalgte 

organer, og systemer og rutiner for tilbakemelding på iverksettelsen av vedtak? 

2. Blir vedtakene iverksatt i tråd med vedtaket i det folkevalgte organet? 

 

Se vedlegg 1: faktaark om tilsvarende prosjekt i Nittedal kommune høsten 2014 

 

2. Delegering av fullmakt til å opptre på kommunens vegne 
 

Utgangspunktet i kommuneloven og særlovene er at all myndighet lagt til kommunestyret. 

Kommunestyret gir, innenfor gitte rammer, anledning til å videredelegere denne myndigheten til 

et annet folkevalgt eller til administrasjonen (rådmannen, som igjen kan videredelegere nedover i 

administrasjonen).  Generelt er det større adgang til å delegere myndighet til et folkevalgt organ 

enn til administrasjonen.  

I visse tilfeller er det ikke anledning til å delegere. Dette er som oftest markert ved at loven bruker 

uttrykket «kommunestyret selv skal….».  

Det ville være svært upraktisk om kommunestyret skulle utøve all myndighet i en kommune, og 

for å få en effektive og funksjonell drift av kommunen er det nødvendig at myndighet blir delegert 

til ander organer og til administrasjonen. Dette må kommunestyret selv ta stilling til, og det gjøres 

som oftest i et delegasjonsreglement. Det følger av kommuneloven § 39 at: 

Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta reglement for delegasjon av 

avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett innen 31. desember året etter at 

kommunestyret og fylkestinget ble konstituert. Sist vedtatte reglement og eventuelle andre 

vedtak gjelder inntil nytt reglement er vedtatt 

 

Tanken bak forslaget var å bevisstgjøre kommunestyret om forholdet til administrasjonen og 

hvilke saker kommunestyret selv bør behandle.  

 

Delegering retter seg mye mot det å kunne fatte avgjørelser og vedtak på vegne av kommunen. 

 

Det rettslige innholdet i et delegasjonsvedtak er at den man delegerer til kan treffe beslutninger 

innenfor delegasjonsvedtakets rammer på vegne av det delegerende organ, og med samme 

rettsvirkning. Det delegerende organ kan når som helst trekke fullmakten tilbake, eller gi 

instrukser om hvordan fullmakten skal utøves. Det delegerende organ kan også omgjøre et vedtak, 

men kun innfor de rammene forvaltningsloven trekker opp.  
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Når det gjelder kontraktsrettslig binding, kan selvsagt kommunestyret, gjennom privatrettslig 

avtaler påføre kommunen forpliktelser for kommende tider, for eksempel bindende tilsagn om 

årlig tilskudd, kjøpe, leie- og lånekontrakter. Dette er bindende for kommende kommunestyrer. 

Det er en viktig å merke seg at om ikke kommunestyret (ved ordfører som rettslig representant, se 

kommuneloven § 8) undertegner avtalen, må den som gjør dette ha delegert fullmakt til å opptre 

på kommunens vegne.  

 

Ved avtaler om fremtidig utøvelse av forvaltningsmyndighet er bildet mer komplisert. 

Rettspraksis har ikke direkte avvist at slik avtaler kan inngås, men har stilt strenge krav til at man 

skal kunne påberope seg dette, må det være en sterk formodning mot at det offentlige har ment å 

binde seg.  

 

Et prosjekt innenfor disse tema kan innrettes mot å undersøke kommunens fullmaktstruktur og at 

denne er tydelig med hensyn til ansvar og myndighet. Dette kan avgrenses til den delegeringen 

som skjer til administrasjonen og således avgrenses mot delegering til folkevalgte organ. 

Undersøkelsen kan også ta for seg i hvilken grad dette er blitt fulgt i praksis. Dette kan gjøres for 

ulike typer beslutninger som vedtak, kontrakter/avtaler osv. Prosjektet må sannsynligvis avgrenses 

mot en sektor eller sentraladministrasjonen.    

 

3. Internkontroll - økonomi 
De fleste kommuner i Norge har stramme økonomiske rammer. God styring og kontroll med 

kommuneøkonomien er av den grunn nødvending. 

 

I forbindelse med gjennomføring av årlig regnskapsrevisjon har det tidligere vært noen 

problemer knyttet til avstemming på lønnsoppgjøret, og avstemming av enkelte balansekonti. 

Revisor har i tillegg påpekt manglende skiftelige rutiner på en del områder. Utover dette er 

det ikke registret vesentlige svakheter knyttet til avleggelse av regnskapet. Disse forholdene 

følges opp i den løpende revisjonen av kommunen. (Regskapsrevisjon)  

 

Budsjettkontroll er en viktig faktor for god økonomistyring. Gjerdrum bruker netto 

rammestyring ved oppfølging av sektorenes økonomi. 

 

Tabellen under viser i hvilke grad tildelte rammer er overholdt i de tre siste årene. 
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Det er noe overskridelser innen skolesektoren i 2012 og 2013. Utover dette er det et stort 

merforbruk på sykehjemmet i 2013. Rådmannen forklarer dette merforbruket slik: 

 

Samhandlingsreformen har medført et større press på kommunen i form av 

utskrivningsklare pasienter med mer komplisert helsestatus enn tidligere. Dette har 

blant annet resultert i et overforbruk på kjøp av sykehjemsplasser i 2013. 

Forutsetningene som ble tatt høsten 2012 var at kommunen skulle kjøpe ca. 5 

utenbygds institusjonsplasser. Resultatet viser at det er kjøpt inn ca. 15 plasser. Dette 

har medført betydelig økonomiske utfordringer og er en av hovedårsakene til det 

økonomisk dårlige resultatet i kommunen.  
 
For 2014 viser de foreløpige tallene et lite merforbruk på institusjon, og et noe større 
merforbruk på hjemmebaserte tjenester. Det er mye som tyder på at merforbruket knytter seg 
til samhandlingsreformen og kapasitetsproblemer, ikke svak styring og kontroll med 
økonomien. 
 
Samlet sett er det ikke noe ved de overordene tallene i Gjerdrum som peker i retning av 
svakheter ved økonomistyringen.  
 
Et prosjekt om internkontroll på økonomiområdet kan etter revisjonens syn vikles mot 
innkjøp av varer og tjenester i kommunen, herunder om anskaffelsesreglene blir etterlevd. 
Erfaringsmessig er dette et område som det er knyttet risiko til inne kommunal sektor. Tall for 
2013 viser at Gjerdrum kjøpte varer og tjenester for ca. 150 mill.  
 
En gjennomgang av etablerte rutiner og hvordan disse i praksis følges opp når det gjelder 
anskaffelser, varemottak og oppfølging av kontrakter kan være en relevant angrepsvinkel. 
Prosjektet bør avgrenses til de avdelingene i kommunen som foretar de største innkjøpene.    
 
 

Nina Neset 

daglig leder      Oddny Ruud Nordvik 

       avdelingsleder forvaltningsrevisjon 

       og selskapskontroll 

Virksomhet 2014* Budsjet Avvik 2 013 Budsjet Avvik 2 012 Budsjet Avvik

Rådmannsteam 14 820 754 14 320 000 500 754         13 232 700 13 321 000 -88 300 31 533 106 29 063 000 2 470 106

Personal og organisasjon 7 756 049 9 282 000 -1 525 951     8 665 291 9 970 000 -1 304 709 37 252 826 40 735 000 -3 482 174

Økonomi 5 703 327 3 919 000 1 784 327      4 173 613 4 009 000 164 613 4 846 710 5 034 000 -187 290

Gjerdrum barneskole 22 818 981 21 928 000 890 981         22 278 813 20 832 000 1 446 813 21 589 789 20 005 000 1 584 789

Gjerdrum ungdomsskole 23 697 111 24 798 000 -1 100 889     23 323 850 21 582 000 1 741 850 20 705 020 20 106 000 599 020

Veståsen skole 20 371 524 20 207 000 164 524         20 414 314 19 821 000 593 314 19 789 607 19 022 000 767 607

Gjerdrum barnehage 10 994 464 11 010 000 -15 536          9 691 454 9 749 000 -57 546 9 904 352 10 248 000 -343 648

Grønlund barnehage 7 114 727 7 324 000 -209 273        6 611 342 6 835 000 -223 658 7 100 490 7 238 000 -137 510

Kultur 15 601 266 15 524 500 76 766            12 559 748 14 612 000 -2 052 252 12 428 088 14 577 000 -2 148 912

Eiendomsdrift 24 916 581 27 463 000 -2 546 419     26 012 396 27 499 000 -1 486 604 28 302 541 27 403 000 899 541

Kommunalteknikk 6 694 343 7 184 000 -489 657        7 500 407 6 887 000 613 407 2 327 750 3 623 000 -1 295 250

Plan, oppmåling og byggesak 1 078 349 1 104 000 -25 651          917 161 1 240 000 -322 839 1 853 142 1 257 000 596 142

Institusjon 37 332 710 36 539 000 793 710         36 751 397 24 521 000 12 230 397 24 066 472 24 210 000 -143 528

Hjemmebasertetjenester 21 060 811 19 195 000 1 865 811      18 415 138 17 369 000 1 046 138 15 172 387 15 138 000 34 387

Funksjonshemmede 26 411 281 29 881 000 -3 469 719     24 627 869 25 555 000 -927 131 22 511 882 25 252 000 -2 740 118

Nav 8 145 061 7 686 000 459 061         6 916 817 7 967 000 -1 050 183 7 035 506 7 412 000 -376 494

Helse og forebyggende tjenester 21 115 663 20 353 000 762 663         20 329 346 20 261 000 68 346 20 162 821 19 176 000 986 821

* Foreløpige tall



 
 
 
 

 

 

 

Bråtejordet skole åpnet høsten 2014  
Foto: Eiendomsavdelingen i Skedsmo kommune 

Bilde lånt, med tillatelse, fra Nittedal kommunes 
hjemmeside. 

 

 
 
 
 
  

Oppfølging av vedtak 
Nittedal kommune, november 2014 

Problemstilling 1: Har administrasjonen 
systemer/rutiner for oppfølging av vedtak fattet i 
folkevalgte organer, og systemer og rutiner for 
tilbakemelding på iverksettelsen av vedtak? 
 
Funn: 

 Kommunen har rutiner og systemer for iverksettelse av 
vedtak 

 Rutiner for oppfølging og iverksettelse av vedtak har i 
liten grad vært skriftlige 

 Kommunen er i gang med å ta i bruk et enkelt, men 
nyttig vedtaksoppfølgingssystem 

 Kommunen skal utarbeide skriftlige rutiner for hvordan 
systemet skal brukes 

 Avvik når det gjelder kravet om at det skal framlegges 
en rapport om saker under utredning og om 
gjennomføring av vedtatte saker i hver tertialrapport 

 

Problemstilling 2: Blir vedtakene iverksatt i tråd med 
vedtaket i det folkevalgte organet? 
 
Funn: 

 Gjennomgang av 109 vedtakspunkt i 48 
kommunestyrevedtak viser at rådmannen synes å ha svært 
god kontroll på iverksettelsen av vedtak 
 

 Tid for gjennomføring av vedtakene er angitt i cirka 
halvparten av vedtakspunktene 

 

 

Revisjonens anbefalinger 
 Rådmannen bør arbeide videre med å få vedtaksoppfølgingssystemet til å fungere etter sin hensikt og utvikle skriftlige rutiner for hvordan systemet skal brukes med 

beskrivelse av roller, ansvar og myndighet. 

 Rådmannen bør legge stor vekt på å rapportere regelmessig til politisk nivå om saker under utredning og om iverksettelse av vedtatte saker. Dette bør særlig 
etterstrebes for verbalvedtak som ofte spiller en viktig politisk rolle for de folkevalgte. Dersom rådmannen er usikker på om et verbalvedtak bare er en form for politisk 
intensjonserklæring, bør dette avklares med de folkevalgte.  

  

Formål 
Å undersøke i hvilken 
grad administrasjonen 
i Nittedal kommune 
har et overordnet 
system for å sikre at 
kommunestyrevedtak 
blir fulgt opp, og i 
hvilken grad vedtak fra 
kommunestyret faktisk 
er blitt iverksatt som 
forutsatt.  
 
Det vil si om politiske 
vedtak er gjennomført 
slik politikerne ønsker 
det. 

Kilder 
 Kommuneloven m/forarbeider 

 Reglement for Nittedal kommunes kommunestyre 

 KRD (2009): 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane 

 KS idéhefte (2013): Rådmannens internkontroll – hvordan få 
orden i eget hus? 
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Sak nr. Sak Møtedato 

3/2015 Oppfølging av revisjonsbrev nr. 3 24.02.15 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
1. Revisjonsbrev nr. 3 

2. Kommunens redegjørelse i forbindelse med revisjonsbrevet. 

 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har mottatt revisjonsbrev nr. 3 av 17. september 2014. Dette går på skjema RF-

1022, lønns- og pensjonskostnader, som skal sendes skattekontoret innen 31. mai året etter 

inntektsåret. Hensikten med skjemaet er å avstemme de innberettede utbetalingene mot bokført 

beløp i kommunens regnskap. Etter revisjonens mening er det feil i skjemaet som medfører 

differanse mellom samlede oppgavepliktige ytelser i regnskapet og oppgavepliktige ytelser som er 

innberettet. Revisjonen fant derfor ikke å kunne underskrive skjemaet. Dette er et forhold som skal 

påpekes i nummerert brev til kontrollutvalget, jfr. § 4 i revisjonsforskriften. 

 

I følge § 8 i forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner skal kontrollutvalget påse 

at påpekninger fra revisor blir fulgt opp. Det nummererte brev ble behandlet i utvalget den 25. 

november 2014 og det ble vedtatt å be rådmann om en skriftlig redegjørelse om de forhold som er 

påpekt i revisjonsbrevet. I brev av 23. januar 2015 har konstituert økonomisjef gitt en skriftlig 

redegjørelse. Det vises til vedlegg 2. 

 

Revisjonen har meddelt at man vil gi en muntlig orientering i møtet om de forhold revisjonsbrevet 

tas opp. 

 

I og med at det vil bli gitt en muntlig orientering i møtet må saken fremmes uten innstilling. 

 

Forslag til vedtak 
 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Vedlegg 1 til sak 3/2015





Vedlegg 2 til sak 3/2015
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Sak nr. Sak Møtedato 

4/2015 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 24.02.15 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2014 

 

Saksopplysninger 
I følge kommunelovens § 77 nr 6 skal kontrollutvalget rapportere resultatet av sitt arbeid til 

kommunestyret. Noen saker oversendes kommunestyret gjennom året. Kontrollutvalgets årsrapport 

er en samlet fremstilling av utvalgets virksomhet i det foregående året. 

 

Forslag til vedtak 
Forslag til årsrapport vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2014 og oversendes 

kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  
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1. Innledning 
Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. 
Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll på vegne av 
kommunestyret, og skal utøve sitt arbeid iht. kommuneloven og forskrift om 

kontrollutvalg. Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til 
kommunestyret.  

 
Noen saker som f.eks. forvaltningsrevisjonsrapporter og rapporter etter 
selskapskontroller oversendes kommunestyret gjennom året etter hvert som de 

foreligger. Årsrapporten skal gi en samlet oversikt over kontrollutvalgets 
virksomhet i 2014. 

2. Kontrollutvalgets virksomhet 

2.1 Medlemmer 
Kontrollutvalget i Gjerdrum består av 5 medlemmer. Følgende medlemmer og 

varamedlemmer er valgt: 
 

Medlemmer Varamedlemmer  

Thor W. Togstad, leder (V) Roy M. Grimstad (V) 

Hanne Huser, nestleder (H) Birger Landmark (H) 

Ingrid Kristiansen (A) 
Jon K. Ødegaard (KRF) 
Svein Kogstad (SP) 

 

1. Lillian Monsen (SV) 
2. Anne Grethe Severinsen (FRP) 
3. Marianne Ecker (AP) 

2.2 Møter og saker 
I 2014 har kontrollutvalget avholdt 4 møter og behandlet 37 saker. Hvilke saker 
som er behandlet fremgår av vedlegg til årsrapporten. 

 
Kontrollutvalget er beskrevet på kommunens hjemmeside. Her er det en link til 
sekretariatets hjemmeside hvor møteinnkallinger, protokoller og rapporter blir 

lagt ut (www.rokus.no). 
 

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører. 

3. Kontrollutvalgets oppgaver 

3.1 Tilsyn og kontroll 
I forskrift om kontrollutvalg § 4 heter det:  
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”Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den kommunale eller 

fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, 
herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig 

revisjonsordning.  
Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av 
kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer.” 

 
Kontrollutvalget fører tilsyn både med kommunens virksomhet og kommunens 

interesser i selskaper m.m. 
 

3.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen 
Kontrollutvalget ber om orienteringer om saker og aktuelle tema fra 
administrasjonen. Dette kan gi utvalget et grunnlag for å vurdere om et saksfelt 

er tilstrekkelig ivaretatt. 
 
I mai fikk utvalget en orientering om følgende saker: Arbeidet med de etiske 

retningslinjer, kommunens beredskapsplan, samhandlingsreformen og inneklima 
på Gjerdrum barneskole. 

 
I september ble utvalget orientert om status for kommunens forhold i Alvdal-
saken og om retting av sikkerhetsmessige avvik ved uteområdet ved Gjerdrum 

barneskole. Rådmannen orienterte også om vedlikeholdsarbeidet ved skolen. 
Den forestående omorganiseringen i kommunen var også en del av rådmannens 

orientering. 
 
Kommunens ordning for varsling var sak på møtet i november. 

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

kontrollutvalgsforskriftens § 4. Gjerdrum kommune benytter Romerike Revisjon 
IKS som leverandør av revisjonstjenester. 
 

Kontrollutvalget mener at det er en forsvarlig revisjonsordning. 
 

Øvrige forhold vedrørende revisjonen vil bli omtalt i pkt. 3.5. 

3.2 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en 

betryggende måte, jfr. kontrollutvalgsforskriftens § 6. Det vil si at 
revisjonsarbeidet foregår i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
revisjonsskikk. 

 
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av 

kommunestyret.  Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende før det 
avgir innstilling til kommunestyret. 
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Kommunens årsregnskap ble behandlet i utvalget den 21. mai 2014. 

Økonomisjef var til stede og orienterte. Kst. revisjonssjef og regnskapsrevisor 
orienterte om revisjonsarbeidet og gikk igjennom revisjonens kommentarer til 

regnskapet, samt revisors beretning. Beretningen var avlagt uten forbehold. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse ble oversendt kommunen den 22. mai 2014. 

 
I samme møte behandlet utvalget revisjonsbrev 2/2013 avgitt i forhold til 

årsregnskapet. Årsaken til det nummererte brev var at flere lønnsrelaterte 
balanseposter ikke var dokumentert avstemt ved avleggelsen av årsregnskapet. 
Dette vil bli fulgt opp i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet 2014. 

 
I november behandlet utvalget revisjonsbrev nr. 3. Dette omhandlet skjema RF-

1022 – lønns- og pensjonskostnader. Hensikten med dette skjemaet er å 
avstemme de innberettede utbetalingene mot bokført beløp i kommunens 
regnskap. I følge revisjonen var det feil i mottatt skjema som medfører 

differanse mellom samlede oppgavepliktige ytelser i regnskapet og samlede 
oppgavepliktige ytelser som er innberettet. Kontrollutvalget vil følge dette opp 

tidlig i 2015. 

3.3 Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet blir gjenstand for 

forvaltningsrevisjon. 
 

I mai behandlet utvalget forvaltningsrevisjonsrapporten kompetanse i 
tjenestene. Formålet med prosjektet var å undersøke om kommunen har en 
strategisk kompetansestyring som sikrer kommunen og den enkelte ansatte 

nødvendig kompetanse for å utføre kommunens oppgaver. Kommunestyret 
behandlet rapporten i juni. 

 
Det neste området for forvaltningsrevisjon er ennå ikke bestemt. Kontrollutvalget 
vil forta en bestilling av forvaltningsrevisjon i første halvår 2015. 

3.4 Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 

interesser i selskapet m.m. 
 
I 2014 har utvalget behandlet rapport fra eierskapskontroll i 3 selskaper 

kommunen har eierinteresser i: 
- Romerike krisesenter IKS 

- ROAF IKS 
- Norasonde AS 
 

Fra 1. juni 2014 er Romerike Revisjon IKS ansvarlig for gjennomføring av 
selskapskontroll for alle eierkommunene. Det var derfor behov for en ny plan for 

selskapskontroll som var felles for alle kommunene. Planen var utarbeidet av 
revisjonen og inneholder planlagte selskapskontroller til og med 2016. Den ble 
vedtatt i kontrollutvalget i oktober. For Gjerdrum betyr planen kontroll i følgende 

selskaper: 
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- Mjølkerampa AS 

- Øvre Romerike brann og redning IKS 
 

Kommunestyret behandlet planen i januar 2015 og vedtok kontrollutvalgets 
innstilling. 

3.5 Tilsyn med revisjonen 
I tillegg til å påse at man har en forsvarlig revisjonsordning og at årsregnskapet 
blir revidert på en betryggende måte skal kontrollutvalget holde seg løpende 

orientert om revisjonsarbeidet. 
 
Kontrollutvalget fikk en orientering om overordnet revisjonsstrategi og plan for 

regnskapsrevisjonen 2014 i møtet i november. 
 

Revisjonen rapporterer muntlig om revisjonsarbeidet i hvert møte. 
 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin egenvurdering av uavhengighet ble 

behandlet i september. 
 

I møtet i september fikk utvalget en presentasjon av det nye revisjonsselskapet 
Romerike Revisjon IKS.  
 

3.6 Budsjettbehandling 
Kontrollutvalget utarbeider forsalg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 

kommunen. 
 
Dette behandlet utvalget i september. For 2015 har forslaget har en ramme på 

kr 962 050,-. Forslaget skal følge formannskapets innstilling til kommunens 
budsjett ved kommunestyrebehandlingen. 

 
Kontrollutvalgets forslag gjelder utvalgets egen virksomhet, sekretærfunksjonen 
og revisjonen. 

 
Kontrollutvalgets egen virksomhet 

Dette omfatter følgende poster: Møtegodtgjørelse, arbeidsgiveravgift, 
reisegodtgjørelse, møteutgifter og kurs/opplæring. 
 

Sekretærfunksjonen 
Sekretariatet påser at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig 

utredet og at utvalgets vedtak blir fulgt opp. Det er også det administrative 
bindeledd mellom kontrollutvalget og andre sentrale aktører som revisjon, 
kommunestyret og administrasjonen. 

 
Revisjonen 

Revisjonen utfører revisjon av kommuneregnskap, regnskapsbekreftelser samt 
andre tilhørende tilleggsoppgaver. Det utføres også forvaltningsrevisjon, 
selskapskontroll og andre undersøkelser etter bestilling fra kontrollutvalget. 
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3.7 Kontrollutvalgets rapportering 
Rapporter fra forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller oversendes 
kommunestyret etter hvert som de foreligger. 

 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 ble behandlet i utvalget den 25. februar 
2014 og i kommunestyret den 2. april 2014. Årsplan for 2015 ble behandlet i 

utvalget 25. november 2014 og kommunestyret behandlet den 28. januar 2015. 

3.8 Øvrige aktiviteter 
Kontrollutvalget var representert på kontrollutvalgskonferansen 2014. 

 
Det er planer om et samarbeidsforum for kontrollutvalgene på Romerike. I et 

slikt samarbeid kan det gjennomføres felles faglige samlinger med temaer som 
har relevans for kontrollutvalgenes arbeid. Samarbeidet kan også inneholde 
erfaringsutveksling og diskusjon av problemstillinger knyttet til 

kontrollutvalgsarbeid. Gjerdrum kontrollutvalg har sagt seg interessert i å delta i 
et slikt samarbeid. 

4. Sekretærfunksjonen 
Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Gjerdrum kommune har blitt ivaretatt 
av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS). 

 
Tidsbruk 

Sekretariatet har i 2014 brukt 192 timer i Gjerdrum kontrollutvalg. Fordelingen 
på oppgaver er slik: 
 

 

Oppgaver 2014 

Saksbehandling 180 

Møter kontr.utv. 12 

                                192 

  

Under saksbehandling ligger all saksforberedelse, herunder årsplan og 
årsrapport. Det er videre utsendelse av møteinnkallinger, referater og vedtak til 

videre behandling, samt oppfølging av vedtak. I tillegg kommer den praktiske 
tilrettelegging av møter. 

5. Avsluttende kommentarer 
Kontrollutvalgets oppgave er å ivareta kontroll- og tilsynsfunksjonen i kommunen 
på vegne av kommunestyret, med støtte og hjelp fra sekretariat og revisjon. 

Utvalget er godt fornøyd med de tjenestene sekretariatet og revisjonen har 
levert. 

 
Dialogen med administrasjonen oppleves som svært god. 
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Vedlegg  
 

25. februar 2014 
1/2014 Kontrollutvalgets årsrapport 2013 

2/2014 Eierskapskontroll i Romerike krisesenter IKS 
3/2014 Eierskapskontroll i ROAF IKS 
4/2014 Eierskapskontroll i Norasonde AS 

5/2014 Orientering ved revisjonen 
6/2014 Saker til oppfølging 

7/2014 Eventuelt 
 
21. mai 2014 

8/2014 Referater 
9/2014 Orienteringer ved rådmann 

10/2014 Årsregnskap og årsberetning 2013 
11/2014 Revisjonsbrev 2/2013 
12/2014 Forvaltningsrevisjonsprosjektet kompetanse i tjenestene 

13/2014 Orientering ved revisjonen 
14/2014 Saker til oppfølging 

15/2014 Eventuelt 
 
23. september 2014 

16/2014 Referater 
17/2014 Orientering ved administrasjonen 

18/2014 Presentasjon av Romerike Revisjon IKS 
19/2014 Eierskapskontroll i Digitale Gardermoen IKS (DGI) 
20/2014 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 

21/2014 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2015 
22/2014 Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring 

23/2014 Orientering ved revisjonen 
24/2014 Saker til oppfølging 
25/2014 Eventuelt 

 
25. november 2014 

26/2014 Referater 
27/2014 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen 2014 

28/2014 Revisjonsbrev nr. 3 
29/2014 Plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike 
30/2014 Prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekt 

31/2014 Varsling 
32/2014 Samarbeid mellom kontrollutvalg 

33/2014 Møteplan 2015 
34/2014 Kontrollutvalgets årsplan 
35/2014 Orientering ved revisjonen 

36/2014 Saker til oppfølging 
37/2014 Eventuelt 
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Sak nr. Sak Møtedato 

5/2015 Orientering ved revisjonen 24.02.15 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
 

Saksopplysninger 
Denne saken er satt opp i tilfelle revisjonen har noe å orientere om ut over de sakene som står på 

sakslisten. 

 

Forslag til vedtak 
 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  
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Sak nr. Sak Møtedato 

6/2015 Saker til oppfølging 24.02.15 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
Saker til oppfølging 

 

Saksopplysninger 
 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Gjerdrum 2015 1 

SAKER TIL OPPFØLGING/BEHANDLING I KONTROLLUTVALGET I 2015 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

28.02.2012 07/2012 Aktuelle saker Det fremtidige interkommunale samarbeidet 

vedrørende avløp og kloakk 

21.05.2014 11/2014 Revisjonsbrev 2/2013 Kontrollutvalget forutsetter at de påpekte 

forhold vil være ivaretatt ved avleggelsen av 

årsregnskapet 2014. 

25.11.2014 28/2014 Revisjonsbrev nr. 3 Kontrollutvalget ber rådmann om en skriftlig 

redegjørelse om de forhold som er påpekt i 

revisjonsbrevet. Redegjørelsen bes oversendt 

innen 1. februar 2015. 

25.11.2014 29/2014 Plan for selskapskontroll 

for kommunene på 

Romerike 

Kontrollutvalget vedtar plan for 

selskapskontroll for kommunene på 

Romerike. 

Planen oversendes kommunestyret med 

følgende innstilling: 

1. Plan for selskapskontroll for kommunene

på Romerike vedtas. For Gjerdrum innebærer 

dette selskapskontroll i Mjølkerampa AS og 

Øvre Romerike Brann og redning IKS. 

2. Kommunestyret delegerer til

kontrollutvalget å foreta endringer i 

planperioden. 

Særutskrift 

sendt 1/12-

2014 

Kommunestyret 

28/1-2015, sak 

PS 15/6 



25.11.2014 31/2014 Varsling Kontrollutvalget vil i henvendelse til rådmann 

ta opp spørsmålet om beskrivelse av varsling 

på kommunens hjemmeside. 

Møte med 

rådmann 21/1-

2015 



25.11.2014 34/2014 Kontrollutvalgets årsplan Forslag til årsplan, med de endringer som Særutskrift Kommunestyret 

Vedlegg til sak 6/2015



______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Gjerdrum 2015              2 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

fremkom i møtet, vedtas og oversendes 

kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Kommunestyret tar årsplanen til orientering. 

sendt 1/12-

2014 

28/1-2015, sak 

PS 15/4 

25.11.2014 37/2014 Eventuelt Kontrollutvalget vil i henvendelse til rådmann 

etterspørre sak om etiske retningslinjer og 

forespørre om samme løsning for 

kontrollutvalget som andre utvalg når det 

gjelder kommunens hjemmeside. 

 Møte med 

rådmann 21/1-

2015 
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Sak nr. Sak Møtedato 

7/2015 Eventuelt 24.02.15 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
 

Saksopplysninger 
 

Forslag til vedtak 
 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  

 

 

 


