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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/00063-9
Mona Moengen

Saksgang

Møtedato

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAP 2017
SKEDSMO KOMMUNE
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalgets uttalelse til Skedsmo kommunes årsregnskap 2017 vedtas, og
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.
Vedlegg:
1. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017.
2. Årsberetning 2017 – foreløpig versjon sendes ut separat
3. Årsregnskap 2017 – sendt ut pr. post
4. Revisors beretning 2017
5. Fellesnemndas regnskap 2017
6. Revisors beretning for fellesnemndas regnskap - ettersendes

Saksframstilling:
Kontrollutvalget skal avgi en uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret før
årsregnskapet vedtas. Kopi av denne uttalelsen skal være formannskapet i hende
før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. Det er
kommunestyret selv som vedtar kommunens årsregnskap og årsberetning.
Kontrollutvalget bestemmer selv hvilke forhold som skal omtales i uttalelsen. For
kontrollutvalg er det vanlig å ha fokus på nøkkeltall som sier noe om kommunens
økonomiske stilling, som netto driftsresultat, lånegjeld og disposisjonsfond. Det vil
videre være naturlig å ta med spesielle forhold som omtales i revisjonsberetningen
og eventuelle revisjonsrapporter og nummererte brev.
Det er et krav om rapportering om arbeidet med internkontroll i kommunens
årsmelding. Kontrollutvalget bør ha et særlig fokus på rådmannens omtale av
iverksatte og planlagte tiltak for å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard.
Romerike revisjon har avgitt revisjonsberetning 14.4.18. Beretningen er avgitt uten
presiseringer og forbehold.
Rådmannen er innkalt til møtet for å legge frem årsregnskapet og årsberetningen for
2017 samt svare på spørsmål fra kontrollutvalget i møtet.
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Romerike revisjon vil legge frem revisjonsberetningen og rapport fra arbeidet med
revisjon av Skedsmo kommunes årsregnskap 2017.
Et forslag til uttalelse fra kontrollutvalget til årsregnskapet 2017 ligger vedlagt. Det
legges opp til at kontrollutvalget drøfter og kommer med innspill til forslaget i møtet.
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KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

Til kommunestyret i Skedsmokommune

8.5.18

Uttalelse til Skedsmo kommunes årsregnskap for 2017
I henholdtil forskrift om kontrollutvalg§ 7 skal kontrollutvalgetetter fremleggelseav
revisjonsberetningfra revisor,avgi uttalelseom årsregnskapet
før det vedtasav
kommunestyret
. Kopi av uttalelsenskal væreformannskapeti hendetidsnok til at det kan tas
hensyntil den før detteorganetavgir sin innstilling om årsregnskapet
.
Kontrollutvalgethar i sitt møte8. mai behandletSkedsmokommunesårsrapportog
årsregnskapfor 2017. Følgendedokumenterdannergrunnlagetfor vår uttalelse:
Årsberetningog regnskapfor Skedsmo2017.
Regnskap2017.
Revisorsberetningfor 2017.
I tillegg har rådmannenog revisorsupplertkontrollutvalgetmed muntlig informasjonom
aktuelleproblemstillinger.
Kontrollutvalgetkonstatererat Skedsmokommunesdriftsregnskapviser et overskuddpå
116,6mill. kroner.Hovedårsaken
til overskuddeter storemerinntekterpå skattog
rammetilskudd,høyererenteinntekter,l avereutgifter til pensjonog mindreforbruki sektorene.
Netto driftsresultatvar på 181,7mill. kroner,noe somutgjør 4,5 % av inntekteneav
inntektene. Dette ligger innenforFylkesmannens
anbefalingsom er å ha et driftsresultatpå
minimum 3-5 % av inntektene.
K ommunensnetto lånegjelder 66,4 % av driftsinntektene.Snittetfor kommunenei gruppe13
i KOSTRA (den gruppenSkedsmosammenlignesmed)ligger på 85,5%.
Kontrollutvalgethar videre merketsegbeskrivelsenav tiltak for å sikre høy etisk standardog
betryggendekontroll (jf. kommuneloven§ 48 nr. 5).
Det visestil årsrapportenfor hovedtrekkenei den økonomiskeutviklingen i 2017, samt
utfyllende rapporteringpå fokusområderog måloppnåelseinnenfortjenesteområdene.
Revisjonsberetningen
er avlagtutenforbeholdeller presiseringer.
Kontrollutvalgethar etterforskrift om kontrollutvalg§ 8, påsettat det ikke foreliggeråpne
revisjonsmerknaderved årsskiftet.
Kontrollutvalgethar blitt orientertom Romerikerevisjonsrevisjonsutøvelse.
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KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

Trine Wollum
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1 Innledning
Regler om årsregnskap og årsberetning følger av Kommunelovens § 48, forskrift om årsregnskap og
årsberetning for kommuner og fylkeskommuner samt diverse kommunale regnskapsstandarder
utarbeidet av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).
Det foreligger ikke egne bestemmelser om krav til Fellesnemndas regnskap, annet enn
bestemmelsene i kommuneloven. Regnskap for Fellesnemnda føres av Skedsmo kommune.
Fellesnemndas regnskap er dermed en del av Skedsmo kommunes avlagte regnskap.
Her presenteres regnskapstall for 2017 som viser de inntekter og utgifter som er knyttet opp til
Fellesnemnda og arbeid med kommunereform. Regnskapet presenteres i form av enkelte
obligatoriske oversikter. Fellesnemndas drift er ikke så omfattende i 2017 at det er grunnlag for å
framstille et regnskap med den samme detaljeringsgrad som kommunens øvrige fullstendige
regnskap. Regnskapet som presenteres, viser all relevant informasjon om regnskapet.
I tillegg til regnskapstall 2017 viser oversiktene tall for justert budsjett 2017. Det finnes ikke noe
opprinnelig budsjett, da budsjettet først ble vedtatt 10.oktober 2017.
Økonomisk oversikt driftsregnskap (obligatorisk) viser alle inntekter og utgifter i driftsregnskapet.
Inntekter og utgifter er gruppert ut fra art/type inntekt eller utgift. Brutto driftsresultat er resultatet
av fellesnemndas ordinære drift før finansieringstransaksjoner og netto driftsresultat er resultat etter
finansposter.
Regnskapsskjema 1A – drift (obligatorisk) viser inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger som
ikke knytter seg til bestemte formål. Nettoen av postene i regnskapsskjema 1A betegnes «Til
fordeling drift» og angir det beløp som står til disposisjon for drift av tjenesteområdene i kommunen.
Balanse (obligatorisk) er en oversikt over Fellesnemndas eiendeler (omløpsmidler og anleggsmidler),
egenkapital, langsiktig og kortsiktig gjeld. Det er ikke grunnlag for å fremstille annet enn de
avsetninger til disposisjonsfond som er gjort.
Noter skal gi opplysninger om vesentlige forhold som er nødvendige for å bedømme og få et
fullstendig og utfyllende bilde av resultat og stilling ved årsskiftet. En rekke av notene er pliktige etter
gjeldende regler. Her tas kun med noter som er relevante for Fellesnemndas drift.
Obligatoriske skjemaer som vurderes ikke relevante og utelatt:
Økonomisk oversikt investeringsregnskapet (obligatorisk) vises ikke. Fellesnemnda hadde ingen
investeringer regnskapsført i 2017.
Regnskapsskjema 1B – drift (obligatorisk) viser hvor mye som er disponert til drift av
tjenesteområdene. Det er ikke grunnlag for å fremstille dette skjemaet i regnskapet for 2017.
Regnskapsskjema 2A – investering (obligatorisk) viser oversikt over totale utgifter
investeringsregnskapet og hvordan disse er finansiert. Det er ikke grunnlag for å fremstille dette
skjemaet i regnskapet for 2017.
Regnskapsskjema 2B – investering (obligatorisk) viser investeringer i anleggsmidler fordelt pr.
tjenesteområde. Det er ikke grunnlag for å fremstille dette skjemaet i regnskapet for 2017.
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2 Hovedoversikter
2.1 Økonomisk oversikt - drift
Tall i hele kroner
Driftsinntekter
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter
Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter

Note

Regnskap 2017

Reg. budsjett 2017

41 027 155
4 000 000

41 000 000

45 027 155

41 000 000

201 487

200 600

27 155
228 643

200 600

44 798 513

40 799 400

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter

0

0

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Utlån
Sum eksterne finansutgifter

0

0

Resultat eksterne finanstransaksjoner
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat

0
0
0

0
0
0

Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Sum bruk av avsetninger

0

0

44 798 513

40 799 400

44 798 513
0

40 799 400
0

Brutto driftsresultat

Overført til investeringsregnskapet
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Sum avsetninger
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk
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2.2 Regnskapsskjema 1A - driftsregnskapet
Regnskap 2017
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte og indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Renteutgifter
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
NETTO KAPITALUTGIFTER

Innt
Innt
Innt
Innt
Innt
Innt

Justert budsjett
2017

4 000 000

41 000 000
45 000 000

41 000 000
41 000 000

0

0

Innt
Innt
Utg
Utg
Utg
Nto.utg

Til fri disponibel avsetning

Innt

45 000 000

41 000 000

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger

Utg
Utg
Utg
Innt
Innt
Innt

0
44 798 513

0
40 799 400

44 798 513

40 799 400

Overført til investeringsregnskapet
TIL FORDELING DRIFT
SUM FORDELT TIL DRIFT (fra skjema 1B)
MERFORBRUK/MINDREFORBRUK

Utg

0
201 487
201 487
0

0
200 600
200 600
0

3 Oversikt balanse
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Herav:
Disposisjonsfond – engangsstøtte kommunereform
Disposisjonsfond - infrastrukturtiltak

Note

Regnskap 2017
44 798 513
40 798 513
4 000 000
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4 Enkel regnskapsutskrift
Ansvar 99080

Oppr bud Rev. budsjett Regnskap 2017

Prosjekt 9140 BYGGE NY KOMMUNE/ADMINISTRASJON
TIL DISP. FOR POLITISKE UTVALG
KURS/KONFERANSER INKL.HOTELL, OPPL.TILTAK ANSATTE
REISEUTG.: BUSS, TAXI, FLY, LEIEBIL, BOMP., PARKERING
KONSULENTHONORAR
MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MVAKOMPENSASJON
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
Sum

0
0
0
0
0
0
0

0
110 600
0
0
0
0
110 600

12 492,50
89 496,91
4 139,94
8 533,00
5 449,15
-5 449,15
114 662

Prosjekt 9152 KOMMUNIKASJON
KONSULENTHONORAR
MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MVAKOMPENSASJON
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
Sum

0
0
0
0

90 000
0
0
90 000

86 825,00
21 706,25
-21 706,25
86 825

AVSETNING DISPOSISJONSFOND
ANDRE OVERFØRINGER FRA STATEN

0
0

Netto utgift

40 799 400 40 798 512,65
-41 000 000 -41 000 000,00
0

4 mill kroner til infrastrukturtiltak er ikke i regnskapet ført på ansvar 99080. Disse midlene
fremkommer derfor ikke av regnskapsutskriften, men er like fullt del av midlene som kommunene
har mottatt i forbindelse med kommunereformen. Midler til infrastrukturtiltak er medtatt i
økonomisk oversikt - drift og i regnskapsskjema 1A.

0
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5 Noter
5.1 Organisering av Fellesnemndas virksomhet
Stortinget vedtok 8. juni 2017 at kommunene Fet, Skedsmo og Sørum skal slås sammen til en
kommune. Den nye kommunen skal være etablert fra 01.01.2020. Fellesnemndas første møte
ble avholdt 10.oktober 2017.
Fellesnemnd,16 politikere:
4 fra Fet kommune, 8 fra Skedsmo kommune og 4 fra Sørum kommune.

Partssammensatt utvalg:
6 politikere fra Fellesnemnda
2 representanter fra
arbeidstakerorganisasjonene fra hver
kommune

Politiske arbeidsgrupper

Administrativ prosjektorganisasjon (ikke opprettet i 2017)

5.2 Årsverk, lønn og godtgjørelser
Det ble ikke utbetalt noen lønn eller godtgjørelser i 2017. Godtgjørelser for 2017 ble først utbetalt i
2018.

5.3 Spesifikasjon av driftsinntekter
Tilskudd til dekning av engangskostnader
Kommuner som slår seg sammen får dekket engangskostnader etter en standardisert modell.
Beløpet ble utbetalt når nasjonale vedtak om sammenslåing er gjort. Skedsmo kommune har på
vegne av de tre kommunene mottatt 41 millioner kroner over rammetilskuddet til dekning av
engangskostnader.
Infrastrukturtilskudd
Kommuner som skal slås sammen har mottatt tilskudd til infrastrukturtiltak. Tilskuddet er
søknadsbasert. Skedsmo kommune har på vegne av de tre kommunene mottatt 4 millioner kroner til
digitaliseringstiltak i den nye kommunen.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

15/00244-42
Mona Moengen

Saksgang
Skedsmo kontrollutvalg

Møtedato
05.02.2018

ORIENTERING OM FYSISK TILRETTELEGGING FOR BARN I
SKEDSMO KOMMUNE
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg:
Notat om fysisk tilrettelegging for barn i Skedsmo kommune, 18.4.2018

Saksframstilling:
I forbindelse med behandlingen av oppfølging av forvaltningsrevisjon på tilpasset
opplæring ba kontrollutvalget rådmannen om komme tilbake til utvalget med
informasjon om hvordan Skedsmo kommune håndterer fysisk tilrettelegging for barn
med funksjonshemming. Kontrollutvalget har mottatt et notat som følger saken.
Kommunaldirektør Helge Dulsrud kommer til møtet for å legge frem saken og svare
på kontrollutvalgets spørsmål.
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S
SKEDSMO KOMMUNE
Rådmann
Utdanningssektoren

SAKSNR/LØPENR:
2018/6187 - 53382/2018

DATO: 18.04.2018

NOTAT
Fra: kommunaldirektør Helge Dulsrud
Til: rådmann Erik Nafstad
Notat om fysisk tilrettelegging for barn i Skedsmo kommune
Viser til anmodning fra Kontrollutvalget om informasjon om hvordan Skedsmo kommune
håndterer fysisk tilrettelegging for barn med funksjonshemming. Kontrollutvalget ba om en
skriftlig tilbakemelding til møtet 8.5.2018.
I gjennomføring av barnehageopptak, sørger kommunen for å gi prioritet ved opptak i
barnehage til barn med nedsatt funksjonsevne, jf. barnehageloven § 13.
Alle elever har rett til et trygt og godt fysisk skolemiljø. Skolen skal innredes slik at det blir
tatt hensyn til elever med funksjonshemninger (jf. opplæringsloven § 9A-7). Videre skal
kommunen sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt
barnehagetilbud, slik at de skal kunne nyttiggjøre seg av barnehagetilbudet (jf.
barnehageloven § 19g).
Skoler og barnehager gjør nødvendige tilpasninger og tilrettelegginger, basert på det enkelte
barns behov og i samarbeid med foreldrene. Skolene og barnehagene ber om bistand fra
støttesystemet ved behov. For eksempel bistår Eiendomsavdelingen i kommunen med fysisk
tilrettelegging i bygget/uteområdene. Ergoterapeutene i kommunene kan også bistå med
tilrettelegging i barnehager og skoler, ved å søke om hjelpemidler fra NAV til bruk på
skolen/barnehagen, i klasserom, toalett og til forflytning. De kommer med anbefalinger om
utstyr og tilrettelegging, og veileder personale i skoler og barnehager.
Når et barn har rett på spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning bistår PedagogiskPsykologisk avdeling (PPA) barnets barnehage/skole med råd om fysisk tilrettelegging.
Typiske vansker der slik bistand gis er ved synsnedsettelse eller nedsatt hørsel. For
eksempel vil et barn med hørselsnedsettelse ha behov for teknisk tilrettelegging for å få god
tilgang til talesignaler gjennom mikrofon og høyttaler og/eller streamere. Organisatoriske
tiltak, som å dele opp barna i mindre grupper og å sette opp bokhyller for å dele rom, vil
dempe støynivået. I tillegg kan det være behov for fysisk tilrettelegging som filtknotter eller
tennisballer under stolben, duk på bordene, filt i bunnen av lekekasser, tepper til å leke på
og gode lysforhold. Dersom barnehagens/skolens lokaler har en lang etterklangstid, søker
kommunen om sakkyndig hjelp fra hjelpemiddelsentralen. Tilsvarende tilrettelegging gis
også på andre områder, basert på vansken barnet har.
I de tilfellene kommunen selv ikke har kompetansen som kreves for god fysisk tilrettelegging,
søker PPA bistand hos Statped og/eller NAV hjelpemiddelsentralen.
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PPA gir også råd i saker der barn ikke har rett til spesialpedagogisk
hjelp/spesialundervisning, men der det likevel er behov for sakkyndige råd om fysisk
tilrettelegging.
Når det gjelder tilbudet til hørselshemmede barn viser rådmannen for øvrig til politisk sak
HUU 18/9, der det foreslås å samle kompetansen om tegnspråk og hørselsfaglig
tilrettelegging i ett område (Volla i Lillestrøm), i en barnehage, en barneskole og en
ungdomsskole.
Mange barn med fysiske funksjonsnedsettelser får sitt barnehage- eller skoletilbud i
ordinære barnehager og skoler, der det gjøres nødvendige tilpasninger som beskrevet over.
Kommunen har imidlertid også forsterkede avdelinger i barnehager og skoler som er særlig
tilrettelagt for barn med ulike funksjonsnedsettelser. Disse enhetene er utstyrt med
hjelpemidler som ramper, heis, ledelinjer og hev-senk funksjon på ulike møbler. De
forsterkede avdelingene har en tettere bemanning og større areal per barn, enn normal
barnehage/skole. Dette gir rom for fysisk tilrettelegging i form av skjerming i situasjoner som
krever stell, medisinering, mating og avbrekk fra ytre stimuli. De forsterkede avdelingene har
ansatte med særlig kompetanse på barn med spesielle behov og behov for fysisk
tilrettelegging. Mye av tilretteleggingen som gjøres er derfor basert på intern kompetanse, og
støttesystemene brukes ved behov.
Skoler og barnehager legger til rette for at barn som trenger medisinering i løpet av
barnehage- eller skoledagen, får dette. Foreldrene vil i de aller fleste tilfeller ivareta
oppgaven med å gi barnet nødvendige legemidler, i kraft av foreldreansvaret. En del barn
har imidlertid behov for hjelp for å få tatt legemidler den tiden barnet er i barnehagen eller
skole. Kommunen har rutiner og nødvendige skjemaer for samarbeid og avklaring med
foreldre om dette.

Helge Dulsrud
kommunaldirektør
Rannveig Strålberg
avdelingssjef
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/00120-28
Mona Moengen

Saksgang

Møtedato
08.05.2018

GODKJENNING AV PROTOKOLL
Forslag til vedtak/innstilling:
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 24.4.2018 godkjennes og oversendes
kommunestyret med følgende forslag til innstilling:
 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 24.4.2018 tas til orientering
Vedlegg:
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 24.4.2018

1
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MØTEPROTOKOLL
Skedsmo kontrollutvalg
Dato:
Sted:
Arkivsak:

24.04.2018 kl. 16:00
Fet rådhus, kommunestyresalen
15/00008

Tilstede:

Trine Wollum, leder
Øyvind Skaarer, nestleder
Kaveh Abdali til og med behandlingen av sak 28
Elin Garcia

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:

Kjell Tore Wirum. Vara ble innkalt, men kunne ikke møte

Andre:

Avdelingssjef Ragnhild M. Ottestad og barnevernleder Bente
Nederberg møtte under sak 28.
Fra Romerike revisjon møtte Oddny R. Nordvik

Protokollfører:

Mona Moengen, Rokus

SAKSKART

Side

Saker til behandling
28/18

15/0024436

Orientering fra barnevernet

3

29/18

16/0012026

Godkjenning av protokoll

4

30/18 18/00008-2 Revisjon av Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020
31/18

15/0024437

32/18 17/00084-7
33/18

17/0004022

5

Skriftlig orientering om implementering av nye
personvernregler

6

Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Krisesenteret
- sluttbehandling

7

Status i arbeidet med kommunesammenslåing

8

1
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34/18

16/0003344

Referater

9

35/18

15/0021846

Eventuelt

10

Det var ingen merknader til innkallingen.
Møtet ble hevet kl. 20.30

Trine Wollum
Leder for kontrollutvalget

2

38/18 Godkjenning av protokoll - 16/00120-28 Godkjenning av protokoll : Utkast til Protokoll Skedsmo kontrollutvalg 24.04.2018

Saker til behandling

28/18 Orientering fra barnevernet
Behandlet av
1 Skedsmo kontrollutvalg

Møtedato
24.04.2018

Saknr
28/18

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

Møtebehandling
Avdelingssjef Ragnhild M. Ottestad og barnevernleder Bente Nederberg orienterte
utvalget om utviklingen i barneverntjenesten. Sak 18/16 Barneverntjenesten i
Skedsmo - Status og utviklingstrekk 2. halvår 2017, som ble behandlet i Hovedutvalg
for helse- og sosiale tjenester 14. mars, var sendt ut til utvalgets medlemmer.

Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre]

3

38/18 Godkjenning av protokoll - 16/00120-28 Godkjenning av protokoll : Utkast til Protokoll Skedsmo kontrollutvalg 24.04.2018

29/18 Godkjenning av protokoll
Behandlet av
1 Skedsmo kontrollutvalg

Møtedato
24.04.2018

Saknr
29/18

Forslag til vedtak/innstilling:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.3.2018 godkjennes og oversendes
kommunestyret med følgende forslag til innstilling:
• Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.3.2018 godkjennes
.

Møtebehandling

Vedtak
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.3.2018 godkjennes og oversendes
kommunestyret med følgende forslag til innstilling:
• Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.3.2018 godkjennes

[Lagre]
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30/18 Revisjon av Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020
Behandlet av
1 Skedsmo kontrollutvalg

Møtedato
24.04.2018

Saknr
30/18

Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget ber sekretariatet jobbe videre med revisjon av planen i henhold til
diskusjonen i møtet.

Møtebehandling
Kontrollutvalget drøftet saken. Revisjonen la frem sine innspill

Vedtak
Kontrollutvalget ber sekretariatet jobbe videre med revisjon av planen i henhold til
diskusjonen i møtet.

[Lagre]
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31/18 Skriftlig orientering om implementering av nye
personvernregler
Behandlet av
1 Skedsmo kontrollutvalg

Møtedato
24.04.2018

Saknr
31/18

Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering

Møtebehandling
Notatet fra rådmannen var ettersendt. Utvalget drøftet saken. Det ble lagt frem et nytt
forslag til vedtak:
Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering og ber rådmannen komme tilbake
med følgende:
• Oversikt over kommunens behov for databehandleravtaler.
• Har kommunen full oversikt over alle personopplysninger kommunen samler
inn slik regelverket krever?
• Redegjørelse for systemet som sikrer risikovurderinger av personopplysninger
kommunen behandler.

[Lagre]
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32/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Krisesenteret sluttbehandling
Behandlet av
1 Skedsmo kontrollutvalg

Møtedato
24.04.2018

Saknr
32/18

Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget har merket seg rapportens funn. Saken oversendes kommunestyret
med følgende forslag til vedtak:
Kommunens representant i representantskapet medvirker til at rapportens funn og
anbefalinger følges opp, herunder:
1. Vurderer behovet for å utarbeide en felles eierstrategi.
2. Vurdere behovet for at selskapet bør ha et disposisjonsfond.
3. Følge opp avvik og forbedringspunkter knyttet til økonomistyring og
etterlevelse.
Kommunens representant i representantskapet bes også sørge for at
selskapsavtalen blir gyldig vedtatt og at den blir registrert i Foretaksregisteret.

Møtebehandling
Revisor gikk gjennom tilleggsnotatet.

Vedtak
Kontrollutvalget har merket seg rapportens funn. Saken oversendes kommunestyret
med følgende forslag til vedtak:
Kommunens representant i representantskapet medvirker til at rapportens funn og
anbefalinger følges opp, herunder:
1. Vurderer behovet for å utarbeide en felles eierstrategi.
2. Vurdere behovet for at selskapet bør ha et disposisjonsfond.
3. Følge opp avvik og forbedringspunkter knyttet til økonomistyring og
etterlevelse.
Kommunens representant i representantskapet bes også sørge for at
selskapsavtalen blir gyldig vedtatt og at den blir registrert i Foretaksregisteret.

[Lagre]
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33/18 Status i arbeidet med kommunesammenslåing
Behandlet av
1 Skedsmo kontrollutvalg

Møtedato
24.04.2018

Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering

Møtebehandling

Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering

[Lagre]
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Saknr
33/18
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34/18 Referater
Behandlet av
1 Skedsmo kontrollutvalg

Møtedato
24.04.2018

Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering
Møtebehandling

Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering
[Lagre]
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Saknr
34/18
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35/18 Eventuelt
Behandlet av
1 Skedsmo kontrollutvalg

Møtedato
24.04.2018

Saknr
35/18

Forslag til vedtak/innstilling:
Ingen saker meldt inn

Møtebehandling
Kontrollutvalget ønsker å få fremlagt en egen sak om de øvrige kontrollutvalgenes
behandling av eierskapskontrollen i Strandveien 1 AS.
Revisor orienterte om
• Undersøkelse av belegget på KAD som er igangsatt
• Revisjon av eierskapsforvaltningen i Skedsmo som er forsinket, og kommer til
augustmøtet
• Prosjektplanen på internkontroll i Tjenestekontoret er ferdig
Prosjektplanen på internkontroll på økonomistyring ble drøftet, og utvalget kom med
innspill. Utvalget ønsker en problemfokusert tilnærming.

Vedtak
Ingen vedtak
[Lagre]
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00008-4
Mona Moengen

Saksgang

Møtedato
08.05.2018

REVISJON AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016 – 2020
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem utkast til revidert Plan for
forvaltningsrevisjon til neste møte.
Vedlegg:
1. Enkel risiko- og vesentlighetsvurdering, notat fra sekretariatet 2.5.2018
2. Innspill til plan for forvaltningsrevisjon, RRi 19.4.2018

Saksframstilling:
Kontrollutvalget drøftet revisjon av plan for forvaltningsrevisjon i forrige møte.
Utgangspunktet for drøftingene var de prosjektene som står i planen, innspill fra
revisjonen og fra sekretariatet.
I dette møtet legges det opp til at utvalget drøfter prosjektene ut fra en risiko og
vesentlighetsvurdering. Utvalget bør også ha et særlig øye til nytten av
forvaltningsrevisjon i forbindelse med at Skedsmo, Fet og Sørum slår seg sammen til
Lillestrøm kommune. Dette innebærer også å endre fokus fra tilbakeskuende til mer
her og nå.
En oppsummering av tema som skal vurderes i møtet er:
 Kvalitet i eldreomsorgen
 Kvalitet i tilbud på opplæring i barnehager
 Oppfølging av investeringsprosjekter, prosjektgjennomføring
 Etterlevelse av Plan- og bygningsloven
 Integrering av flyktninger
 Internkontroll i barnevernet
Utvalget kan komme med ytterligere forslag til tema i møtet. Skedsmo har ressurser
til å bestille 2 – 3 forvaltningsrevisjoner i året.

1

MONA MOENGEN
02.05.18

ENKEL RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING - SKEDSMO

Skedsmo kommune revisjon av
Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020
Område

Årsak til valg av område

Kvalitet i tilbud på
opplæring i barnehager

Enkel risiko og
vesentlighetsvu
rdering
Barn som strever
psykisk tilegner
seg ikke
kunnskap like lett
som andre, og
kan risikere å bli
hengende etter.
Læring er viktig
for skolegang som
igjen er viktig for
mestring senere i
livet, utdanning
og jobb.

Kontrollutvalget var opptatt av
spesialpedagogiske tiltak,
herunder overgang til skole. HP
2018 – 2025: Mange barn i
skole og barnehage strever
psykisk, og det er behov for
betydelig forebyggende psykisk
helsearbeid. Mange barn har
også språkvansker og
problemer med å tilpasse seg i
skolehverdagen. Antallet barn
med særlig hjelpebehov
som følge av sammensatte og
kompliserte plager øker mer
enn veksten i elevtallet.
Et eventuelt prosjekt kan se på hvordan barnehagene bidrar til opplæring
generelt og hvordan de jobber med å avdekke og hjelpe barn med spesielle
behov. Overgang barnehage skole kan også være aktuelt å se på.
Se f.eks. rapporter i Nes og Fet:
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/endelig_rapport.pdf
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/rapport.pdf
Mobbing

Fra 1.8.2017 ble
opplæringslovens § 9 A endret.
Nulltoleranse mot mobbing i
skolen er lovfestet. Videre er
det innført det aktivitetsplikt
som tydelig viser hvordan de
ansatte i skolen skal jobbe i
enkeltsaker.

Mobbing er et
alvorlig problem
for de som blir
utsatt for det og
for de som
mobber. Mobbing
kan føre til dårlig
selvfølelse,
ensomhet,
psykiske lidelser,
sykdom og i
verste fall et
ønske om å ikke
leve lenger.
Tall fra elevundersøkelsen 2016 viser at 5,3 prosent av skedsmoelevene blir
mobbet av andre elever på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere.
Mobbeforekomsten er omtrent som i Akershus (5,4 prosent) og litt lavere enn
den er nasjonalt (5,8 prosent). Vurderes som ikke aktuelt.
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Sørum har gjennomført FR om mobbing:
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/rapport_rokus.pdf
Oppfølging av
investeringsprosjekter,
prosjektgjennomføring

Kommunen har mange store
investeringsprosjekter.

Risiko kan bestå i
at
kommunestyrets
vedtak ikke følges
opp (som for
investeringer
teknisk sektor).
Anskaffelser i
store
investeringsprosje
kter kan bli feil og
føre til at
kommunen må
utbetale
erstatning til
tilbydere.
Aurskog-Høland har gjennomført et prosjekt med vesentlige funn på
investeringsprosjekter i tidligfasen:
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/vedlegg_1_til_sak_1317_hovedrapport_endelig_ah_2017.03.17.pdf
Nittedal har bestilt forvaltningsrevisjon av styring av investeringsprosjekter.
Mange store prosjekter er vedtatt. VAR-sektoren er utsatt, de har ikke
gjennomført i hht kommunestyrets vedtak to år på rad. Vurderes som aktuelt.
Etterlevelse av Plan- og
bygningsloven

I forbindelse med overordnet
Risiko kan bestå i
analyse fikk utvalget følgende
at
innspill: Det gis åpenbart
reguleringsplaner
byggetillatelser utover vedtatte
ikke følges,
normer/regelverk for antall
byggetillatelser
etasjer (i fortettingsområdene)
gis på feil
og utnyttelsesgrad for boliger
grunnlag.
(utenfor fortettingsområdene).
Her bør grunnlaget for
dispensasjoner vurderes. Hvis
gjeldende regler ikke følges, bør
det vurderes tiltak for å sikre at
de følges eller om regelverket
bør endres.
«Garasjesaken» aktualiserer
temaet.
Asker har gjennomført en forvaltningsrevisjon Saksbehandlingsrutiner i
planseksjonen
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/saksbehandlingsrutiner_i_pla
nseksjonen.pdf
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Det er viktig å sikre enhetlig behandling av byggesaker. Antall disp saker i
Skedsmo 122 mot 36 i Lørenskog. Det kan skyldes ulike reguleringsplaner eller
tetthet av slike. Internkontroll byggesak i Fet er gjennomført, det var
interessante funn:
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/fet_byggesak_endelig_rappo
rt.pdf
Kvalitet i eldreomsorgen Kontrollutvalget var opptatt av
følgende i overordnet analyse:
Ernæring, er det satt standard
for kvalitet i kommunen,
digitalisering, hygiene, små
stillingsbrøker, tilbud om sosiale
aktiviteter. Opplevd kvalitet.
Utover dette: Følges
kommunens egen forskrift?
Fet (med flere) undersøkte tildeling av korttidsplass på sykehjem i 2014:
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/plsetunet_endelig_rapport_2
014.07.01.pdf
I 2015 undersøkte Fet Korttidsopphold i institusjon, tildelingspraksis og
internkontroll
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/hovedrapport_fet_ku.pdf
Nes har bestilt et prosjekt på kvalitet i hjemmetjenesten med utgangspunkt i
kvalitetsforskriften. Fylkesmannen har gjennomført et tilsyn med kvalitet på
ernæring på sykehjem i Nes.
Integrering av
flyktninger

Fra Sektorovergripende mål i
HP: Ha iverksatt koordinerte og
helhetlige tiltak slik at
innvandrerbefolkningen
integreres på en god måte og
har høy deltakelse i samfunn,
utdanning og yrkesliv. –

Særlig høy
deltagelse i
samfunns- og
yrkesliv er viktig.
Staten finansierer
integreringsarbeid
et i 2 år. Deretter
tar kommunene
over ansvaret.
Risikoen består i
at kommunen
ikke klarer å nå
målet om
yrkesdeltagelse,
slik at kommunen
må ta over
finansieringen.
Flyktningestrømmen har avtatt. Skedsmo har i forrige periode hatt en
forvaltningsrevisjon på integrasjonsloven. Fylkesmannen har også ført tilsyn på
dette. Funnene er fulgt opp og avvik lukket.
Eventuelt nytt prosjekt bør rettes inn mot å se på resultater av
integreringsarbeidet; nås målet om yrkesdeltagelse/skole i løpet av de to årene
staten finansierer.
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Mange faller fra arbeid og over på sosialstønad etter de to årene staten
finansierer. 63% av innvandrere var i arbeid i 2016 i Skedsmo. Stor risiko for
dårlig integrering og stor kostnad for den enkelte og kommunen.

Staten vil foreta tilsyn med kommunens beredskapsplikt våren 2018.
Mulige nye tema som kan vurderes:
Teknologi og digitalisering. Tar kommunen ut potensialet for effektivisering?
Risiko for at potensial for effektivisering og økt tjenestekvalitet ikke utnyttes.
Utvalget mener dette er mindre aktuelt.
Arbeidslivskriminalitet Kommunene har et ansvar for å følge opp at det ikke
foregår arbeidslivskriminalitet i kommunens prosjekter. Det dreier seg om
skattesvindel, hvitvasking av penger og sosial dumping blant annet. Utvalget
foreslår dette som tema på felles seminar for alle kontrollutvalgene på Romerike.
Romerike revisjon spilte inn internkontroll i barnevernet som aktuelt tema.

Sammenfallende tema i planene for Skedsmo, Fet og Sørum
Tema
Skedsmo
Eldreomsorg Kvalitet i
eldreomsorg

Plan og
byggesak

Etterlevelse av
PBL

Flyktninger

Kvalitet i
opplæring i
barnehager
Integrering

Mobbing

Mobbing

Fet
FR om tildeling av
korttidsplass i 2014
og FR om bla.
internkontroll ved
tildeling i 2015
FR om Etterlevelse
av PBL leveres i
mars 2018
Integrering/NAV

Sørum
Håndterer kommunen
overgang fra
institusjon til
hjemmetjeneste?

Har fått orientering

Gjennomført FR etter
ny 9A

Saksbehandlingsfrister
Håndtering av
fremmedspråklige

Risiko og vesentlighetsvurdering
Når utvalget skal velge område for forvaltningsrevisjon bør risiko og vesentlighet
legges til grunn. Vesentlighet har både kvantitative og kvalitative aspekter:
• Økonomisk vesentlighet: Hvor stor betydning har området for kommunens
økonomi?
• Sosial vesentlighet: Hvor stor betydning har området for ulike brukere i
kommunen?
• Politisk vesentlighet: Hva er politikerne opptatt av?

ENKEL RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING - SKEDSMO

•

MONA MOENGEN
02.05.18

Prinsipiell vesentlighet: Omhandler prosjektet grunnleggende prinsipper
som rettsikkerhet eller åpenhet i forvaltningen?

Risiko handler om hvor stor sannsynlighet det er for at det er svakheter på et
område.

Konsekvens

Som et ledd i å prioritere prosjektene/temaene skal de plasseres inn i matrisen.

Stor konsekvens –
liten sannsynlighet

Stor konsekvens –
høy sannsynlighet

Liten konsekvens –
lav sannsynlighet

Liten konsekvens –
stor sannsynlighet

Sannsynlighet
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/00031-11
Mona Moengen

Saksgang
Skedsmo kontrollutvalg

Møtedato
08.05.2018

FORVALTNINGSREVISJON INTERNKONTROLL
TJENESTEKONTORET
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av internkontroll i Tjenestekontoret i
henhold til prosjektplanen og diskusjonen i møtet. Rapporten leveres 30.10.2018
Vedlegg:
1. Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av internkontroll i Tjenestekontoret
2. Uavhengighetserklæring

Saksframstilling:
Kontrollutvalget drøftet bestilling av del 2 av forvaltningsrevisjon på internkontroll i
møtet 5. februar, og ba revisjonen legge frem forslag til to prosjektplaner; en rettet
mot internkontroll i Tjenestekontoret og en rettet mot kommunens
økonomirapportering.
Romerike revisjon har utarbeidet vedlagte forslag til prosjektplan for
forvaltningsrevisjon av internkontroll i Tjenestekontoret. Formålet med prosjektet er å
undersøke i hvilken grad Tjenestekontoret har etablert en tilfredsstillende
internkontroll. Revisjonen foreslår to hovedproblemstillinger:
1. I hvilken grad har Tjenestekontoret en tilstrekkelig internkontroll for å sikre
forsvarlig saksbehandling på sine ansvarsområder.
2. I hvilken grad har Tjenestekontoret implementert og tatt i bruk kommunens
nye internkontrollsystem (Risk Manager).
I problemstilling 1 vil revisjonen undersøke hvorvidt tjenestekontoret har etablert
kriterier for vurdering av tjenestebehov, utformet rutiner for kvalitetssikring av
søknadsbehandlinger, samt rutiner og maler for å sikre overholdelse av sentrale krav
i forvaltningsloven. Samhandlingsreformen gir kommunene et større ansvar for å
etablere et tilbud for utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Viktig for å sikre en
forsvarlig tildelingspraksis for utskrivningsklare pasienter, er god
informasjonsutveksling mellom sykehus og kommune. Det er etablert et elektronisk
meldingssystem (PLO) for å ivareta dette. Problemstillingen vil undersøke
tjenestekontorets internkontroll for å sikre at systemet fungerer som forutsatt.
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I problemstilling 2 undersøkes nærmere hvorvidt tjenestekontoret har gjort sine
internkontrollrutiner og -prosedyrer tilgjengelig i Risk Manager, og hvorvidt kontoret
har tatt i bruk systemets ulike moduler. I den forbindelse vil det også bli undersøkt om
kontoret ivaretar mer grunnleggende krav til internkontroll, som beskrivelser av
ansvars- og oppgavefordeling, dokumenterte risikovurderinger, samt god praksis for
melding og håndtering av avvik.
Revisjonskriteriene er den målestokken som kommunens praksis holdes opp mot.
Aktuelle kilder til revisjonskriterier i denne undersøkelsen vil være:
•
Faglige standarder for god internkontroll
•
Lov om helse- og omsorgstjenester
•
Forskrift om ledelse og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten
•
Forvaltningsloven
•
Skedsmo kommunes egne mål om internkontrollsystemer.
•
Avtaler med Ahus om elektronisk meldingsutveksling.
Fylkesmannen hadde som kjent tilsyn med samhandling om utskriving av pasienter
fra spesialisthelsetjenesten Skedsmo kommune i november 2015. Rapporten kan
lese her https://www.fylkesmannen.no/nb/Oslo-og-Akershus/Arkiv--Tilsynskalender/Tilsynsrapport/ Tema for dette tilsynet var avgrenset til å gjelde
samhandlingsprosesser ved utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til
mottak i kommunen. Det ble undersøkt:
•
Om kommunen ved systematisk styring og kontroll sikrer forsvarlig
vurdering, mottak og helsehjelp til pasienter som skrives ut til egen bolig.
•
Om virksomhetene etterlever avtalte retningslinjer for samarbeid ved
utskrivning av pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester
etter utskrivning.
•
Om virksomhetene sikrer ivaretakelse av pasientenes/pårørendes krav til
informasjon og brukermedvirkning ved utskrivning.
•
Om tilstrekkelig og relevant informasjon om legemiddelbehandling
utveksles og om legemiddellister blir kvalitetssikret og samstemt
I denne undersøkelsen ble internkontrollsystemet vurdert. På den tiden hadde
kommunen et system det ble meldt avvik i (QM+), og meldingene til Ahus var
papirbasert. Tilsynet fant avvik i kommunens internkontroll.
Revisjonens forslag til undersøkelse kan dels leses som en oppfølging av FM tilsyn
når det gjelder den første problemstillingen. Det er imidlertid en del som er endret
siden da, bl. a innføring av kvalitetssystem Risk Manager. I hvilken grad
Tjenestekontoret har tatt i bruk dette systemet vil bli undersøkt i problemstilling 2.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/00031-12
Mona Moengen

Saksgang

Møtedato
08.05.2018

FORVALTNINGSREVISJON INTERNKONTROLL ØKONOMISK
RAPPORTERING
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av internkontroll når det gjelder
økonomisk rapportering i henhold til prosjektplanen og diskusjonen i møtet.
Rapporten leveres i uke 41.
Vedlegg:
1. Prosjektplan økonomisk rapportering - Skedsmo kommune
2. Uavhengighetserklæring

Saksframstilling:
Kontrollutvalget drøftet bestilling av del 2 av forvaltningsrevisjon på internkontroll i
møtet 5. februar, og ba revisjonen legge frem forslag til to prosjektplaner; en rettet
mot internkontroll i Tjenestekontoret og en rettet mot kommunens
økonomirapportering.
Romerike revisjon har utarbeidet vedlagte forslag til prosjektplan for
forvaltningsrevisjonen rettet mot økonomisk rapportering. Formålet med prosjektet er
å verifisere og deretter identifisere årsaker til at Skedsmo kommune har rapportert
om merforbruk gjennom budsjettåret, men likevel fått mindreforbruk ved årsslutt.
Følgende problemstillinger vil bli besvart 1 undersøkelsen:
1.
Har Skedsmo kommune rapportert om merforbruk gjennom budsjettåret,
men likevel fått mindreforbruk ved årsslutt i 2017?
2.
Hva er eventuelt årsakene til at Skedsmo kommune har rapportert om
merforbruk gjennom budsjettåret, men likevel fått mindreforbruk ved
årsslutt i 2017?
Revisjonskriteriene vil bli utledet fra bl.a. kommuneloven, forskrift om årsbudsjett for
kommuner og fylkeskommuner og kommunens økonomireglement. Undersøkelsen
vil hovedsakelig bygge på dokumentanalyse og intervju av rådmann/økonomisjef.

1

41/18 Forvaltningsrevisjon internkontroll økonomisk rapportering - 17/00031-12 Forvaltningsrevisjon internkontroll økonomisk rapportering : Forvaltningsrevisjon internkontroll Tjenestekontoret

Kontrollutvalget har observert over tid at kommunen har rapportert om merforbruk
gjennom budsjettåret, men likevel kommet ut med mindreforbruk ved årsslutt. I
enkelte år kan et mindreforbruk delvis forklares ved endringer i skatteinngang og
rammetilskudd, som i 2016 og 2017. Dette er faktorer som kommunen ikke vil ha full
oversikt over før ved avslutningen av regnskapet. Kontrollutvalget har gitt uttrykk for
at de ønsker å undersøke om det finnes andre forklaringsfaktorer, herunder
sektorenes rapportering. Å avgrense undersøkelsen til kun å se på siste regnskapsår
synes derfor snevert, og noe kontrollutvalg bør drøfte.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/00040-24
Mona Moengen

Saksgang

Møtedato
8.5.2018

STATUS I ARBEIDET MED KOMMUNESAMMENSLÅING
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering
Vedlegg:
Ingen vedlegg

Saksframstilling:
Det er etablert ny nettside for Lillestrøm kommune hvor alle møtedokumenter til
fellesnemnda mv. ligger: http://www.lillestrom.kommune.no/ Det er ikke lagt ut skaker
til det neste møtet som er 16. mai.
KS har samlet artikler om kommunereformen på denne nettsiden:
http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/kommunereformen/
Det er imidlertid ikke publisert nye artikler siden forrige møte.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/00032-49
Mona Moengen

Saksgang

Møtedato
08.05.2018

ORIENTERING FRA REVISJONEN
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Vedlegg:
Ingen vedlegg.

Saksframstilling:
Under denne saken orienterer revisjonen om det løpende revisjonsarbeidet, og andre
aktuelle saker som ellers ikke står på dagsorden.

1
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/00033-46
Mona Moengen

Saksgang
Skedsmo kontrollutvalg

Møtedato
08.05.2018

REFERATER
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering
Vedlegg:
1. Saker til behandling 2018
2. Saker til oppfølging i kontrollutvalget 2018
3. Plan for lukking av avvik etter tilsyn fra Fylkesmannen med Skedsmo
kommunes tjenester til personer med samtidig rusproblem og psykisk lidelse.
4. Forslag til ny kommunelov https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.46-l-20172018/id2593519/
5. Lukking av avvik etter Fylkesmannens tilsyn med kommunens tjenester til personer med
samtidig rusproblem og psykisk lidelse

1
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KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

2.5.2018

Oversikt over saker til behandling 2018
Møte

Saker

Følgende
rapporteringlegges
frem fortløpende

Rapporterfra andre tilsynsorganer(f.eksFylkesmannen)og
kommunenssvar/oppfølging.
Oversiktover skatteinngangen.

I hvert møte eller når
kontrollutvalget
bestemmerdet

Godkjenningav protokoll
Statusi arbeidet med kommunesammenslåing
Orienteringfra revisjonen
Referatermed oversiktover hvilke sakersom behandlesnår og
restanseliste.
Eventuelt.
Orienteringfra rådmannen– risikobildet
Orienteringfra rådmannenom varsling.
Orienteringfra rådmannenom kommunikasjonmed innbyggernepå
Brånås.
Forvaltningsrevisjonsrapport
internkontroll. Delleveranse1,
overordnet perspektiv.
Bestillingav FRdel 2 internkontroll. Effekt av IKTinvesteringersak3/17
vil bli vurdert ifm dette.
Revisjonenorienterer, herunderrapport fra RRietter interimsrevisjon
Kontrollutvalgetsårsrapport2017
Referater
Orienteringfra fellesnemda
Orienteringfra vannverket

22. januar kl 8

5. f ebruar
Kl. 14
Fellesmøte
5. februar
Kl. 16.30

12. mars
Kl 16
Virksomhetsbesøk
Tjenestekontoret

Orienteringom tilsyn og forvaltningsrevisjoninnen psykoskhelseog
rus.
Orienteringom påleggfra FM i Holt/Vestvollen-sakensak3/18.
Bestilling av FRdel 2 internkontroll
Besvarehenvendelserom eiendomsskatt.
Orienteringom ROS-analysenved prosjektleder/rådmanni Lillestrøm
kommune
Orienteringog omvisningTjenestekontoretved Per Gjertsenleder
tjenestekontoretog SolbjørgArntsener avdelingsleder
Revisjonav Planfor forvaltningsrevisjon2016 – 2020.
Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon- Romerike krisesenterIKS
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KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

Møte
24. april
Kl 14
Fellesmøte
24. april
kl 16.30

2.5.2018

Saker
Orienteringfra rådmanneni Lillestrømkommune

Orienteringom situasjoneni barnevernet.
Revisjonav Planfor forvaltningsrevisjon2016 – 2020,utsatt fra forrige
møte
Statusi arbeidet med kommunesammenslåing:
Skriftligorientering om implementeringom GDPRsak27/18.

8. mai
Kl. 16

Kontrollutvalgetsuttalelsetil årsregnskapog årsberetning2017.
Rådmannenbeskommetilbake til utvalget med informasjonom
hvordanSkedsmokommunehåndtererfysisktilretteleggingfor barn
med funksjonshemming.
Revisjonav Planfor forvaltningsrevisjon2016 – 2020
Prosjektplaninternkontroll økonomistyring
Prosjektplan internkontroll Tjenestekontoret

18. juni
Kl. 8

Kontrollutvalgetinnhenter tilbakemeldingfra administrasjonenom
hvordanfunn og anbefalingeri FRpå internkontroll overordnet
perspektiver fulgt opp, sak5/18.
Orienteringom 1. tertialrapport
Tilleggspørsmål
om implementeringav nye personvernregler.Bestilt
26.4 sak31/18
Kontrollutvalgetønskerå få fremlagt en egensakom de øvrige
kontrollutvalgenesbehandlingav eierskapskontrolleni Strandveien1
AS.Sak35/18

20. august

Eierskapskontrollav Skedsmokommuneseierforvaltning, sak93/17
utsatt fra juni

Kl 16

3.september
Kl 14
Fellesmøte
3.september
Kl. 16

Oppfølgingav FRog undersøkelseeiendomsskatt.Sak91/17
Bestillingsdialogforvaltningsrevisjon
Budsjett for kontroll og tilsyn 2018.
Uavhengighetserklæringer
fra oppdragsansvarli
g revisor
Rapporteringfra RRIpå ressurser
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Møte
8. oktober

2.5.2018

Saker
Orienteringom tertialrapporten for 2. tertial.
Bestillingsdialogforvaltningsrevisjon

Virksomhetsbesøk
vannverket
Kl. 16
19. november
Kl. 16

Bestilling av selskapskontroller2019.
Kontrollutvalgetevaluererarbeidsformog saker.Fastsak.
Møteplan 2019

4. desember
Kl 14 Fellesmøte
4. desember

Kontrollutvalgetsårsplan2018.

Kl. 16
med middag
Ikke berammet

Rapportfra rådmanneneiendomsskatt
Eierskapskontrolli NedreRomerikeVannverkIKSog NedreRomerike
AvløpsanleggIKS.
Revisjonsundersøkelse
av Kommunaldøgnenhet,KAD.
Innstille på valgav revisortil den nye kommunen.
Eierskapskontrollav NorasondegruppenASmot slutten av perioden.
Virksomhetsbesøk
Krisesenteret

2019

Årlig orientering om kommunensbehandlingav tips/varsling
Kontrollutvalgetønskerå få en orientering fra rådmanneni det første
møtet hvert år med vekt på utviklingeni risikobildet
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SAKER BEHANDLET I SKEDSMO KONTROLLUTVALG 2018
Møte

22.01.
2018

Saknr.

Sak

1/18

Orientering fra
rådmannen om
risikobildet

2/18

3/18

4/18

5/18

6/18

7/18

8/18

Orientering fra
rådmannen om
tips og varsler
Orientering om
kommunens
informasjon til
innbyggerne på
Holt/Vestvollen
Godkjenning av
protokoll

Forvaltningsrevi
sjon
internkontroll Overordnet
internkontroll

Forvaltningsrevi
sjon
internkontroll tjenesteperspek
tiv
Revisjonen
orienterer
Status i arbeidet
med
kommunerefor
men orienteringssak

Vedtak

Sendt

Behandlet

Kontrollutvalget tar saken til orientering,
og tar med seg rådmannens innspill til
arbeidet med revisjon av Plan for
forvaltningsrevisjon 2016 til 2020.
Kontrollutvalget tar saken til orientering.





Kontrollutvalget tar saken i til foreløpig
orientering, og ber om at pålegget fra
Fylkesmannen oversendes når det
foreligger.

Utskrift
sendt
23.1.20
18

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte
12.12.2017 godkjennes med den
rettingen som fremkom i møtet.

Utskrift
sendt
23.1.20
18

K-sak
18/32

1.

Utskrift
sendt
23.1.20
18

K-sak
18/31
28.2.20
18

Kontrollutvalget tar saken til
orientering.
2.
Saken oversendes kommunestyre
med følgende forslag til vedtak:
a. Kommunestyret tar
forvaltningsrevisjonsrapporte
n Overordnet internkontroll
til orientering.
b. Kommunestyret ber
administrasjonen følge opp
revisjonens funn og
anbefalinger.
3.
Kontrollutvalget innhenter
tilbakemelding fra
administrasjonen om hvordan
funn og anbefalinger er fulgt opp
innen 31.5.2018.
Kontrollutvalget vil konkludere på valg av
innretning på prosjektet i neste møte.

Ferd
ig





28.2.18




Kontrollutvalget tar saken til orientering.



Kontrollutvalget tar saken til orientering.
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9/18

10/18

11/18

Forslag til kontrollutvalgets årsrapport
2017 vedtas og oversendes
Årsrapport 2017 kommunestyret
med følgende innstilling:
Skedsmo
kontrollutvalg
 Kommunestyret tar
kontrollutvalgets årsrapport 2017
til orientering.
Kontrollutvalget ber om å få oversendt
rådmannens tilsvar til Rapport fra tilsyn
med kommunens tjenester til personer
Referater
over 18 år med samtidig rusproblem og
psykisk lidelse i Skedsmo kommune 2017.
For øvrig tar utvalget saken til
orientering.
Eventuelt

Utskrift
sendt
23.1.20
18

Utskrift
sendt
23.1.20
18

K-sak
18/30
28.2.20
18





Ingen vedtak



5.2.
2018

12/18

Orientering om
oppfølging av
tilsyn og
forvaltningsrevi
sjon innen
psykisk helse og
rus

13/18

Godkjenning av
protokoll

14/18

Forvaltningsrevi
sjon
internkontroll tjenesteperspek
tiv

15/18

16/18
17/18

Orientering om
kommunens
informasjon til
innbyggerne på
Holt/Vestvollen
Henvendelser
om
eiendomsskatt
Revisjonen
orienterer

18/18

Referater

19/18

Eventuelt

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig
orientering, og ber om å få oversendt
sluttrapporten

Utskrift
sendt
7.2.
2018



Protokoll fra kontrollutvalgsmøte
15.1.2018 godkjennes og oversendes
kommunestyret med følgende forslag til
innstilling:
 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte
15.1.2018 tas til orientering

Utskrift
sendt
7.2.
2018



Kontrollutvalget bestiller del 2 av
forvaltningsrevisjon på internkontroll i
henhold til diskusjonen i møtet, og ber
revisjonen legge frem forslag til
prosjektplan til aprilmøtet.

Utskrift
sendt
7.2.
2018

Kontrollutvalget tar saken i til foreløpig
orientering og ber om å få oversendt
handlingsplanen når den foreligger.

Utskrift
sendt
7.2.
2018

Kontrollutvalget ber sekretariatet sende
endelig svar på henvendelsene som er
kommet om eiendomsskatt.
Kontrollutvalget tar saken til orientering.



Kontrollutvalget tar saken til orientering



Kontrollutvalget ber



Utskrift
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prosjektleder/rådmannen i Lillestrøm
kommune om en orientering og et
medfølgende notat om prosjektets ROSanalyse omtalt i styringsdokumentet
vedtatt av Fellesnemnda 15. november
2017 til neste møte.

12.3.18

12.3.18

20/18

21/18

22/18
12.3.18

23/18

Besøk
Tjenestekontor
et

Saken tas til orientering.

Status i arbeidet Kontrollutvalget tar saken til orientering
med
kommunerefor
men orientering fra
prosjektleder/pr
osjektrådmann
mv
Godkjenning av Protokoll fra kontrollutvalgsmøte
5.2.2018 godkjennes og oversendes
protokoll
kommunestyret med følgende forslag til
innstilling:
 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte
5.2.2018 tas til orientering
Eierskapskontro
ll og
forvaltningsrevi
sjon - Romerike
krisesenter IKS

12.3.18

Revisjon av Plan
for
forvaltningsrevi
sjon 2016 2020

sendt
7.2.
2018

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig
orientering, og ber om at Romerike
revisjon kommer tilbake med en oversikt
over





Utskrift
sendt
14.3.
2018

Utskrift
sendt
14.3.
2018

1. hvilke kommuner som ikke har sendt
utskrift av kommunestyrets
behandling av revisjon av
selskapsavtalen og
2. informasjon om kommunenes
deltagelse i
representantskapsmøtene i
valgperioden.
Kontrollutvalget utsatte sak 24/18 til
neste møte.

K-sak
18/53
4.4.18







12.3.18

24/18

12.3.18

25/18

Orientering fra
revisjonen

Kontrollutvalget tar saken til orientering



26/18

Referater

Kontrollutvalget har merket seg de
spørsmål som stilles rundt Strandveien 1
AS, og ønsker å bli holdt informert. For
øvrig tas saken til orientering.



27/18

Eventuelt

Kontrollutvalget ber om skriftlig

12.3.18

12.3.18

Utskrift
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orientering om implementering om GDPR
til neste møte
24.4.20
18

28/18

Orientering fra
barnevernet

29/18

Godkjenning av
protokoll

30/18

Revisjon av Plan
for
forvaltningsrevi
sjon 2016 –
2020

31/18



Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Protokoll fra kontrollutvalgets møte
12.3.2018 godkjennes

Utskrift
sendt
26.4
2018

Kontrollutvalget ber sekretariatet jobbe
videre med revisjon av planen i henhold
til diskusjonen i møtet.

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig
orientering og ber rådmannen komme
tilbake med følgende:
Skriftlig
orientering om
implementering
av nye
personvernregle
r

sendt
14.3.
2018



Oversikt over kommunens behov
for databehandleravtaler.



Har kommunen full oversikt over
alle personopplysninger
kommunen samler inn slik
regelverket krever?



Utskrift
sendt
26.4
2018



Redegjørelse for systemet som
sikrer risikovurderinger av
personopplysninger kommunen
behandler.
Kontrollutvalget har merket seg
rapportens funn. Saken oversendes
kommunestyret
med følgende forslag til vedtak:

32/18

Eierskapskontro
ll og
forvaltningsrevi
sjon
Krisesenteret sluttbehandling

Kommunens representant i
representantskapet medvirker til at
rapportens funn og
anbefalinger følges opp, herunder:
1. Vurderer behovet for å utarbeide
en felles eierstrategi.
2. Vurdere behovet for at selskapet
bør ha et disposisjonsfond.
3. Følge opp avvik og
forbedringspunkter knyttet til
økonomistyring og etterlevelse.
Kommunens representant i
representantskapet bes også sørge for at
selskapsavtalen blir gyldig vedtatt og at
den blir registrert i Foretaksregisteret.



Utskrift
sendt
26.4
2018
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Kontrollutvalget tar saken til orientering



33/18

Status i arbeidet
med
kommunesamm
enslåing

34/18

Referater

Kontrollutvalget tar saken til orientering



35/18

Eventuelt

Ingen vedtak
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45/18 Eventuelt - 15/00218-48 Eventuelt : Eventuelt

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

15/00218-48
Mona Moengen

Saksgang

Møtedato
08.05.2018

EVENTUELT
Forslag til vedtak/innstilling:
Ingen vedtak
Vedlegg:
Ingen vedlegg

1

