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KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE 
 

 
 

 

 
Kontrollutvalgets 
medlemmer  

Asle Johansen (leder)  
Kjell Arne Hagen (nestleder) 
Lone Kjølsrud  
Knut Sørheim  
Gunnar Bergedal 

 

Ordfører Ole Jakob Flæten 

Revisor Nedre Romerike revisjonsdistrikt v/ distriktsrevisor Nina Neset 

 

Kopi av innkallingen 
sendes: 

Torstein Leiro, Rådmann  

 

Kopi av innkallingens 
framside sendes: 

Varamedlemmene (til orientering). 
Varamedlemmene møter ikke uten nærmere innkalling. 

 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET  
 

Sted Skedsmo rådhus, formannskapssalen. 

Tid Mandag 19.6.2014 kl. 08.00 

Sekretær Sekretariatsleder Mona Moengen  
(Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 01/990 20 717, ev 
monmoe@lorenskog.kommune.no) 

Invitert til sak Rådmannen til sak 22 

 
SAKSLISTE 

Sak nr. Sak  Ca tid for 
behandling 

22/2014 Orientering om utviklingen i barnevernet. 08.00 

23/2014 Rapportering fra Nedre Romerike revisjonsdistrikt. 09.00 

24/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 09.45 

25/2014 Eventuelt. 10.00 

 
Asle Johansen (sign.) 
kontrollutvalgets leder 
         Lørenskog 12.6.14 
    
         Mona Moengen  
         Sekretariatsleder 
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Sak nr. Sak Møtedato 

22/2014 Status for oppfølgingssaker og saksutvikling i 

barnevernet. 

19.6.14 

 

Saksbehandler 

 Mona Moengen 

 

 

Saksdokumenter 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har fulgt status i barnevernet en tid, og har fått halvårlige orienteringer fra 

rådmannen ved barnevernleder. I møtet 23.9.13. mai ble det fattet følgende vedtak: 

 

Kontrollutvalget har merket seg at det har vært en positiv utvikling i henhold til 

rapportering til fylkesmannen. Kontrollutvalget er allikevel bekymret for ressurssituasjonen. 

Det er store utfordringer blant annet knyttet til turn over, arbeidsplassfasiliteter og 

tiltakssiden. Kontrollutvalget vil rette en henvendelse til rådmannen om hva han gjør for å 

sikre den gode utviklingen og tilfredsstillende arbeidsforhold for barnevernet.  

 

Kontrollutvalget ønsker fremdeles å følge utviklingen, og ber om å få rapporter som sendes 

fylkesmannen to ganger pr. år. Kontrollutvalget vil invitere barnevernleder til et møte til 

våren for å orientere om utviklingen. 

 

Rådmannen svarte på kontrollutvalgets henvendelse i møtet 13.11.13, sak 40/13. Han la vekt på at 

det er iverksatt en rekke tiltak (styrking av antall årsverk, kjøp av tjenester samt interne tiltak som 

blant annet tydeligere styringslinjer og bedre samhandling) for å bedre arbeidssituasjonen og gi et 

løft for den samlede tjenesten. Videre jobbes det med å finne en bedre løsning når det gjelder 

lokaler for barneverntjenesten. En midlertidig løsning er å finne plass til barneverntjenestens ansatte 

i samlet fløy i rådhuset.  

 

Kommunen rapporterer halvårlig til Fylkesmannen, og rapporten pr. 30.6.14 vil bli sendt 

kontrollutvalget.   

 

Avdelingsleder for barneverntjenesten Bente Nederberg vil orientere om den videre utviklingen og 

status generelt på møtet. 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

 
Kontrollutvalgets behandling 
 
 

Kontrollutvalgets vedtak 
 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

23/2014 Rapportering fra Nedre Romerike revisjonsdistrikt. 19.6.14 
 

Saksbehandler 

 Mona Moengen 

 

 

Saksdokumenter 
 

Saksopplysninger 
Revisjonen vil blant annet gi en statusrapport på arbeidet med forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet 

til ivaretagelse av kommunal eiendom. 

 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 
 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

24/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 19.6.14 
 

Saksbehandler 

 Mona Moengen 

 

 

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2014 for kontrollutvalget i Skedsmo, med jnr. 21/14 – 25/14.  

2. Oversikt over saker til behandling 2014. 

3. Oppfølging av kontrollutvalgets saker 2014. 

4. Skatteinngang mai 2014. 

5. Kommunestyrets behandling av kontrollutvalgets saker:  

Kontrollutvalgets uttalelse til Skedsmo kommunes årsregnskap og årsrapport 2013, sak 

15/75: se følgende link:  https://www.skedsmo.kommune.no/Lokaldemokrati/Styrer-rad-

og-utvalg/Kommunestyret/#moter/2014/1069  

Øvrige saker til orientering fra kommunestyret ligger på samme link som over: 

a. Årsberetning 2013.  

b. 1. tertialrapport 2014 

 

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 

Under denne saken vil det bli gitt gjensidig orientering om aktuelle saker i henhold til vedleggene.  

 

Evaluering av kontrollutvalgene og deres sekretariat  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har som kjent gitt Deloitte i oppdrag å evaluere 

kontrollutvalgene og deres sekretariat. Sekretariatet har besvart undersøkelsen. Kontrollutvalget i 

Aurskog-Høland er plukket ut fra Romerike til å delta i undersøkelsen.  

 

Endringer i revisors taushetsplikt 

Kommunal og moderniseringsdepartementet har lagt frem forslag til endringer i revisors 

taushetsplikt, se http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/regpubl/prop/2013-2014/Prop-113-L-

20132014/1.html?id=761456   

 

Etter gjeldende rett har revisor plikt til å «teie om det han eller ho får kjennskap til i sitt oppdrag for 

kommunen eller fylkeskommunen.» Etter departementets syn er dette er en taushetsplikt som favner 

svært vidt. Det nye forslaget går ut på at de generelle reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven 

skal gjelde, jf. forvaltningslova § 13 flg. Forslaget er begrunnet med at taushetsplikten skal omfatte 

opplysninger som treng vern, men at den ikke bør være mer vidtgående enn hva det er saklig og 

reelt behov for. 

  

Departementet foreslår videre endringer i offentlighetslovens § 5 andre ledd, slik at det kommer inn 

en hjemmel for utsatt innsyn i foreløpige revisjonsrapporter og selskapskontroller. Forslaget 

innebærer ikke en innsnevring i selve retten til innsyn i revisjonsrapporter, men at tidspunktet for 

innsyn i rapportene kan utsettes til den endelige rapporten foreligger. 

 

Forslag til vedtak 
Sakene tas til orientering. 
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Jnr. Reg.dato Dok.dato Inn Ut Avsender/Mottaker Innhold U.off. Arkiv Merknader

12 25.02.2014 25.02.2014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, rådmann, 

Nedre romerike revisjonsdistrikt, Protokoll 422.5.4

13 25.02.2014 25.02.2014 NRD Særutskrift sak  8 422.5.5

14 25.02.2014 25.02.2014 Skedsmo kommune Særutskrift sak 2,3,4,6 og 10 422.5.5

15 05.03.2014 05.03.2014 x Rolf J Scheen Særutskrift sak 6/14 422.5.5

16 22.04.2014 22.04.2014 x Revisjonen Beretning 2013 422.7.3

17 22.04.2014 22.04.2014 x Revisjonen Revisjonsbrev nr. 6 422.7.3

18 07.04.2014 07.04.2014 x Skedsmo kemnerkontor Skatteinngang januar 2014 422.5.1

19 29.04.2014 29.04.2014 x Rådmannen Anmodning om kommentar til revisjonsbrev nr. 6 422.7.3

20 Rådmannen Rådmannens kommentar til revisjonsbrev nr. 6 422.7.3

21 05.05.2014 05.05.2014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, rådmann, 

Nedre romerike revisjonsdistrikt, Innkalling 422.5.1

Referert i møtet 12.5.14

Postliste for kontrollutvalget i Skedsmo

Vedlegg 1 sak 24/14



KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE       Juni 2014 

Oversikt over saker til behandling 
Møte Saker 

Følgende rapportering 

legges frem 

fortløpende  

 Samme økonomiske rapportering som formannskapet får.

 Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks Fylkesmannen) og kommunens
svar/oppfølging.

 Innkallinger til representantskapsmøter og generalforsamlinger i
selskaper hvor Skedsmokommune har eierinteresser.

 Rådmannens oversikt over oppfølging av kommunestyre saker.

 Oversikt over skatteinngangen.

I hvert møte eller når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert under
hvert enkelt møte).

 Sekretariatsleders oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og
oppfølgingen av disse.

 Oppfølging av revisjonens merknader.

Bestilling av 

forvaltningsrevisjon 

og selskapskontroll 

 Følgende selskapskontroller skal bestilles i 2014:
o Nedre Romerike Brann og redningsvesen IKS
o Lillestrøm kulturbygg AS

 I 2014 vil det bli bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt innen

rusomsorg.

24. februar  Årsmelding 2013.

 Selskapskontroll ROAF, Norasonde og Krisesenteret

 Årlig orientering om kommunens system for behandling av
tips/varsling..

 Kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon.

 Rapport fra NRD på enkel undersøkelse av kommunens system for

oppfølging av ulovlig bruk av eiendom. Utsatt fra novembermøtet.

 Planlegge virksomhetsbesøk 2014.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen.

12. mai  Årsregnskap og årsberetning

 Revisjonsbrev nr. 6

 Rapportering fra revisjonen

 Kontrollutvalgets kontakt med media.

 Virksomhetsbesøk

 Referater, orienteringer og diskusjoner..

19. juni  Orientering fra rådmannen ved barnevernleder om utviklingen i
barnevernet.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen. Bl a rapport på forvaltningsrevisjons-

Vedlegg 2 sak 24/14
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KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE       Juni 2014 

Møte Saker 

prosjekt knyttet til ivaretagelse av kommunal eiendom. 

15. september  Plan for regnskapsrevisjon 2014.

 Budsjett for kontroll og tilsyn 2015.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Uavhengighetserklæring fra revisor.

 Rapportering fra revisjonen.

 Revidert plan for selskapskontroll for alle kommunene. Felles møte

vurderes.

 forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til ivaretagelse av kommunal
eiendom, ref KU-sak 8/14.

20. oktober  Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om
hvordan anbefalingene i FR om flyktninger er fulgt opp innen 1.9.2014.
K-sak 13/153.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen.

24. november  Kontrollutvalget ber om status på saksmengde og restansesituasjon

ulovligbruk av eiendom ultimo 2014.

 Årsplan 2015

 Innkalle Kari Elisabeth Fjærli, Lørenskog kommune og leder av

barnevernvakten for å gi en orientering om Barnevernvakten.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen.

2015  Årlig orientering om kommunens system for behandling av

tips/varsling (gis på første møte).

 Kontrollutvalget ønsker fremdeles å følge utviklingen i barnevernet,
og ber om å få rapporter som sendes fylkesmannen to ganger pr. år.
(pr 30.6 og 31.12).

 Kontrollutvalget følger opp at strykningsreglene i forskriften følges
opp ved årsregnskapet 2014, ref num brev  nr. 6 og sak 15/14.

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg
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Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg


Oppfølging KU-saker Skedsmo-2014 

Sist redigert 12.06.2014 1 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

24.2.14 1/2014 Orientering fra rådmannen om 

kommunens system for 

behandling av tips/varsling.  

Kontrollutvalget tar informasjon om kommunens system for 

behandling av tips/varsling til orientering. 



2/2014 Selskapskontroll ROAF. Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og 

oversender den til kommunestyret med følgende 

innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.

2. Kommunestyret vil følge opp revisjonens

anbefaling om at det gjennomføres

bevisstgjøring av eierrollen for

representantskapets medlemmer i Romerike

Avfallsforedling IKS.

Særutskrift sendt 

Kommunen 

25.2.14 

K-styret 

26.3.14 

sak 14/36 



3/2014 Selskapskontroll 
NORASONDE AS 

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og 

oversender den til kommunestyret med følgende 

innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.

2. Kommunestyret vil følge opp revisjonens

anbefalinger, herunder at det

 gjennomføres bevisstgjøring av

eierrollen for eierrepresentantene i

NORASONDE AS.

 utarbeides eierstrategi.

Særutskrift sendt 

Kommunen 

25.2.14 

k-styret 

26.3.14 

sak 14/37 



4/2014 Selskapskontroll 
Krisesenteret 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender 

den til kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar rapporten til orientering om ber om at: 

1. Rådmann legger frem en sak som inneholder en vurdering

av et eventuelt eierforum i 

    Romerike krisesenter IKS. 

2. Representantskapets medlem følger opp følgende

anbefalinger: 

• Det har vært krevende for kommunene å forankre 

egen eierstyring inn mot representantskapsmøter 

(eierstyringssløyfen) på grunn av svikt i rutinene fra 

selskapets side. Representantskapet som eierorgan bør forsikre 

Særutskrift sendt 

Kommunen 

25.2.14 

K-styret 

26.3.14 

sak 14/38 



Vedlegg 3 sak 24/14



Oppfølging KU-saker Skedsmo-2014 

Sist redigert 12.06.2014 2 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

seg om at selskapet følger dette opp. 

• Representantskapet bør også følge opp at selskapets 

styre sikrer sluttføring av selskapets internkontrollsystem. 

Revisjonene understreker at dette er forutsetningen for en 

effektiv drift innenfor regler og rammer som gjelder for 

selskapet. 

5/2014 Kontrollutvalgets påseansvar 
for regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon. 

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som går frem av 

1. Vurdering av regnskapsrevisjon pr. 31.12.13.    

2. Vurdering av forvaltningsrevisjon pr. 31.12.13. 



6/2014 Undersøkelse av kommunens 
system for oppfølging av 
ulovlig bruk av eiendom. 

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender 

den til kommunestyret med følgende innstilling: 

• Kommunestyret tar rapporten til etterretning, og ber 

rådmannen følge opp revisjonens innspill. 

• Kontrollutvalget ber om status på saksmengde og 

restansesituasjon ultimo 2014. 

Særutskrift sendt 

Kommunen 

25.2.14 

K-styret 

26.3.14 

sak 14/39 



7/2014 Revisors 
uavhengighetserklæring. 

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i 

forhold til Skedsmo kommune for revisjonsåret 2014 tas til 

orientering. 



8/2014 Revidert prosjektplan for 

forvaltningsrevisjon knyttet til 

ivaretagelse av kommunal 

eiendom. 

1. Kontrollutvalget vedtar revidert 

forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til ivaretagelse av 

kommunal eiendom. 

2. Prosjektet har følgende problemstillinger: 

a. En analyse av Skedsmo kommunes 

eiendomsforvaltnings overordnede styringsgrunnlag. 

b. Har Skedsmo kommune tilstrekkelig kontroll med 

drift og vedlikehold av formålsbyggene (avd. for 

bygningsdrift)?  

3. Prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på 500 

timer, og endelig prosjektrapport ferdigstilles til 

septembermøtet 2014. 

Særutskrift sendt 

NRD 25.2.14 



9/2014 Rapportering fra Nedre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering. 

10/2014 Årsrapport fra kontrollutvalget 

i Skedsmo 2013 

1. Kontrollutvalget årsrapport for 2013 vedtas.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende
forslag til vedtak: 
• Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 
for 2013 til orientering 

Særutskrift sendt 

Kommunen 

25.2.14 

K-styret 

26.3.14sak 

14/40 



11/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 



Oppfølging KU-saker Skedsmo-2014 

Sist redigert 12.06.2014 3 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

12/2014 Status for oppfølgingssaker 

og saksutvikling i 

barnevernet. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

13/2014 Planlegge virksomhetsbesøk 

2014. 

Sekretariatet jobber videre med et opplegg som legges 
frem på neste møte. 

Legges frem på 

neste møte 



14/2014 Eventuelt. Ingen saker. 

12.5.14 15/2014 Revisjonsbrev nr. 6 – 

årsregnskap og årsberetning 

2013. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering og følger saken 
opp ved neste regnskapsavslutning. 



16/2014 Skedsmo kommunes 

årsregnskap og årsrapport 

2013. 

Kontrollutvalgets uttalelse til Skedsmo kommunes 
årsregnskap og årsberetning 2013 vedtas og 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

Særutskrift sendt 

12.5 

KS 11.6 

Sak 14/75 


17/2014 Rapportering fra Nedre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til 
orientering. 



18/2014 Planlegge virksomhetsbesøk 

2014. 

Kontrollutvalget ba sekretær om å utarbeide et program 
for virksomhetsbesøk i september, hvor Nedre Romerike 
Brann- og redningsvesen samt Kjeller skole besøkes. 

19/2014 Kontrollutvalgets kontakt med 
media.  

Kontrollutvalget drøftet saken. 

20/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 

21/2014 Eventuelt. Ingen vedtak. 

1 rest 



Denne måneden Akkumulert 

Rælingen Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 83 176 803 83 100 000 79 117 427 210 664 686 213 550 000 205 571 052 

Avvik i kroner 76 803 4 059 376 -2 885 314 5 093 634 

Avvik i prosent 0,1 % 5,1 % -1,4 % 2,5 % 

Fet Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 56 562 253 57 035 000 55 989 857 142 393 747 146 436 000 140 355 991 

Avvik i kroner -472 747 572 396 -4 042 253 2 037 756 

Avvik i prosent -0,8 % 1,0 % -2,8 % 1,5 % 

Nittedal Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 118 113 604 116 400 000 114 084 731 297 971 770 298 701 000 286 998 851 

Avvik i kroner 1 713 604 4 028 873 -729 230 10 972 919 

Avvik i prosent 1,5 % 3,5 % -0,2 % 3,8 % 

Skedsmo Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 253 925 604 259 000 000 258 487 378 663 860 177 665 100 000 654 383 216 

Avvik i kroner -5 074 396 -4 561 774 -1 239 823 9 476 961 

Avvik i prosent -2,0 % -1,8 % -0,2 % 1,4 % 

Sørum Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 83 124 460 81 100 000 78 511 220 214 160 324 208 259 000 203 424 423 

Avvik i kroner 2 024 460 4 613 240 5 901 324 10 735 901 

Avvik i prosent 2,5 % 5,9 % 2,8 % 5,3 % 

Gebyrinntekter
Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

Gebyr skatt 435 934 1 035 741 958 156 77 584 

Gebyr inkasso 26 555 103 273 145 833 - 42 559 

Kommunal Inkasso (Innfordring av kommunale krav for Skedsmo)

Antall nye saker Beløp nye saker Antall løpende 
saker 

Beløp løpende 
saker 

Løsningsgrad, 
innbetalt 

Denne måned 286 2 135 195 

Hittil i år 587 2 693 805 273 1 482 368 43% 

(Lav løsningsgrad skyldes at sakene ble oversendt sent i mai) 

Skedsmo kemnerkontor 
Fet – Rælingen – Nittedal – Skedsmo – Sørum 

Skatteinngang 
mai 2014 

Vedlegg  4 sak 24/14
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Sak nr. Sak Møtedato 

25/2014 Eventuelt. 19.6.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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