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Sak nr. Sak Møtedato 

20/2014 Orientering ved rådmannen vedrørende nytt lønn- og 

personalsystem. 

10.9.14 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 

Saksopplysninger 
I forbindelse med at Nannestad kommune har innført et nytt lønns- og personalsystem i kommunen 

har kontrollutvalget bedt rådmannen om en orientering vedrørende det nye systemet.  

 

Kontrollutvalget har bedt om en generell orientering vedrørende det nye lønns- og personalsystemet, 

og i tillegg har utvalget bedt om at følgende spørsmål besvares i presentasjonen: 

 

1. Hvilken planlegging ble foretatt i forkant av implementeringen av systemet og hva inneholdt 

planene?  

2. Hvordan har samarbeidet mellom eStab, DGI og kommunene vært organisert for å få innført nytt 

lønns- og personalsystem blant annet ved utarbeidelse av kravspesifikasjon som grunnlag for 

systemvalg samt før og under selve implementeringen? 

3. Hvilken kartlegging av risiko er foretatt før, under og etter implementeringen?  

4. Hvilken dokumentasjon finnes av etablerte internkontrollrutiner, både manuelle og maskinelle? 

5. Hvordan ble konverteringen fra gammelt til nytt system planlagt og gjennomført? 

6. Hvilke avstemmingsrutiner er etablert? 

7. Er det avdekket avvik knyttet til lønnskjøringene siden oppstart av nytt system? 

8. Er innmelding og oppfølging av refusjon av syke- og fødselspenger a jour (både fra gammelt og 

nytt system)? 

9. Hva er status på sykefraværsstatistikk 2013 – 2014?  

10. Hvordan er opplæring i systemet organisert og gjennomført? 

11. Hvilke utfordringer ser kommunen fremover knyttet til systemet og hvilke 

effektiviseringsmuligheter ligger i systemet i forhold til tidligere løsning? 

 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

21/2014 Orientering om Romerike Revisjon IKS. 10.9.14 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 Infoskriv om Romerike Revisjon IKS (deles ut i møtet) 

 

 

Saksopplysninger 
Kommunestyrene på Romerike vedtok høsten 2012 å opprette en felles revisjonsordning, og 

organisere revisjonsordningen som et interkommunalt selskap – Romerike Revisjon IKS. 

Selskapsavtalen ble vedtatt i kommunestyrene i april og mai 2013, og selskapet vil være operativt fra 

juni 2014.  

 

Kontrollutvalget vil få en orientering om selskapet fra daglig leder Nina Neset i møtet. 

 

 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

22/2014 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon.  10.9.14 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

 

Saksdokumenter 

 Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016 

 

 

Saksopplysninger 
Plan for forvaltningsrevisjon ble behandlet i kontrollutvalget den 28. november 2012, og i 

kommunestyret den 12. februar 2013. Planen skal revideres i 2014. Utvalget er delegert myndighet 

til å foreta endringer i planen i perioden. 

 

Gjeldende plan for forvaltningsrevisjon bygger på overordnet analyse fra 2012. Analysen er foretatt 

ut i fra tall og opplysninger fra 2011, og det kan ha skjedd en del endringer frem til i dag. Det kan i 

tillegg ha skjedd endringer når det gjelder vurdering av risiko og vesentlighet som gjør at det er 

andre områder som er mer aktuelle for forvaltningsrevisjon. Utvalget bør derfor vurdere om det er 

andre områder enn de som står i planen som er mer aktuelle i dag. 

 

Et nytt felles revisjonsselskap for alle Romerikes kommuner kan gi nye muligheter, men også 

endrede rammebetingelser for den enkelte kommune. De ressurser den enkelte kommune har til 

forvaltningsrevisjon må ses i sammenheng med det tilskudd den enkelte kommune yter til 

revisjonsordningen. Felles forvaltningsrevisjonsprosjekter for alle Romerikes kommuner synes 

mindre aktuelt. Det betyr imidlertid ikke at man kan ha de samme prosjektene i flere kommuner. Det 

kan være ressursbesparende å ha prosjekter som andre kommuner har hatt eller skal ha. 

 

I gjeldende plan er det 4 prioriterte områder for felles forvaltningsrevisjonsprosjekter. Disse er: 

 Sykefravær og tjenestekvalitet 

 Kompetanse i tjenestene 

 Nye IKT-løsninger 

 Internkontroll 

 

Sykefravær og tjenestekvalitet og kompetanse i tjenestene er gjennomført. 

 

Når det gjelder nye IKT-løsninger pågår implementeringen av disse. Det nye lønn/HR-systemet er 

ikke fullt ut implementert og e-handelsprosjektet er i en tidlig fase. Et forvaltningsrevisjonsprosjekt 

synes derfor uaktuelt nå og kan vurderes i forhold til neste periode. Internkontroll er et stort område 

og må avgrenses nærmere dersom utvalget velger dette. 

 

Kontrollutvalget bør vurdere om man fortsatt ønsker å gjennomføre de to gjenværende prosjektene 

som har vært planlagte fellesprosjekter i de tidligere ØRRD-kommunene eller i stedet velge nye 

områder. 
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I planen er også følgende mulige områder oppgitt som aktuelle for Nannestad: 

 Samhandlingsreformen

 Vedlikehold kommunale bygg

 Tilskudd barnehager

 Folkehelse

 NAV

 Sykehjem

 Omsorgs- og demensplan 2015

 Tilpasset opplæring

 Rus

 Avlasting og bo- og pleieforhold

Dersom kontrollutvalget ønsker å bevege seg noe bort fra fellesprosjekter til prosjekter som er mer 

tilpasset den enkelte kommune må det legges større vekt på prosjektplandialogen. 

Prosjektplandialogen er den avklaring som skjer i kontrollutvalget for å klargjøre formålet og 

rammene for undersøkelsen og vinklingen på prosjektet. En måte å gjøre dette på er at utvalget gir 

signaler til revisjonen om hva man ønsker når man velger neste prosjekt. På bakgrunn av dette 

utarbeider revisjonen en prosjektplan som blir å behandle i neste møte. 

Den reviderte plan vil gjelde frem til ny plan foreligger høsten 2016. ROKUS vil utarbeide 

overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon, noe revisjonen gjorde tidligere. Det kan derfor 

være hensiktsmessig å velge flere områder, ut i fra dette tidsperspektivet. 

De områder andre kommuner har hatt eller har bestilt forvaltningsrevisjon på som sammenfaller med 

prioriterte områder i Nannestad er: 

 Samhandlingsreformen

 Rus og psykiatri

Det legges opp til å drøfte en prioritering av prosjekter ut planperioden 2014 – 2016 i denne saken. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vedtar følgende prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2014 - 

2016: 

1. 

2. 

Kontrollutvalgets behandling 
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Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
Romerike Revisjon IKS 



Plan for forvaltningsrevisjon 

2013-2016 

Nannestad kommune 

Utarbeidet av: 

Vedlegg til sak 22/2014



Plan for forvaltningsrevisjon 2013 -2016 
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 Side 3 

 

1 Bakgrunn 

I forskriften om kontrollutvalg framgår det at kontrollutvalget minst én gang i 

valgperioden skal utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på 

en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighets-

vurderinger.   

 

Kontrollutvalget i Nannestad har i sak 34/12 vedtatt at Øvre Romerike 

Revisjonsdistrikt IKS skal utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, basert på en 

overordnet analyse.  

2 Formål 

Formålet med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv 

forvaltning. Kommuneloven § 77 nr. 4 definerer forvaltningsrevisjon som: 

 

”systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger”.  

 

Innbyggerne stiller stadig strengere krav til kvalitet og effektivitet i de kommunale 

tjenestene, samtidig som det private marked skaper økt konkurranse. Et 

forvaltningsprosjekt kan bidra med: 

 

• Påvisning av forbedringsområder som bidrar til økt produktivitet og 

måloppnåelse. 

• Levere informasjon til nytte for kontrollutvalget. 

• Bidra med informasjon som er til nytte for administrasjonen og folkevalgte. 

 

Det er viktig å identifisere og velge ut de riktige forvaltningsrevisjonsprosjektene, 

slik at ressursene blir satt inn på de riktige områdene. Prosjektene skal ha høy 

nytteverdi og de bør gi utbytte i form av læring og utvikling i kommunen. 

 

Kontrollutvalget ønsker at forvaltningsrevisjonsprosjektene skal være til nytte for 

kommunens politikere, administrasjon og ikke minst innbyggere. 
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Side 4 

3 Grunnlaget for planen – den overordnede analysen 

Planen for forvaltningsrevisjon bygger på en overordnet analyse av kommunens 

virksomhet foretatt i 2012. Overordnet analyse er utarbeidet som et arbeidsdokument 

for kontrollutvalget og kontrollutvalget har foretatt prioriteringer av områder for 

forvaltningsrevisjon med bakgrunn i denne. Analysen har vært et verktøy for 

kontrollutvalget for å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon ut fra en risiko- og 

vesentlighetsvurdering. 

Målet er å avdekke indikasjoner på avvik eller svakheter i forvaltningen sett i forhold til lover, 

forskrifter, kommunestyrets vedtak og forutsetninger. I uttrykket ”risiko- og 

vesentlighetsvurderinger” ligger at det skal gjøres en vurdering av på hvilke områder av kommunens 

virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til de vedtak, forutsetninger og mål som er satt 

for virksomheten. (Merknader til kontrollutvalgsforskriften § 10) 

Overordnet analyse ble behandlet i sak 26/12 og sak 33/12 i kontrollutvalget i 

Nannestad. Lederne av kontrollutvalgene i Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad 

og Ullensaker hadde 14.11.12 et fellesmøte hvor de ble enige om hvilke prosjekter 

som ville egne seg som fellesprosjekter for alle fem kommunene i 2013 og 2014.  

4 Gjennomføring 

Prosjekter utføres i tråd med RSK 001 «Standard for forvaltningsrevisjon» som er 

vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund.   

Kontrollutvalget vedtar på bakgrunn av denne planen og overordnet analyse 

konkrete bestillinger av prosjekter i form av en bestillingsdialog med revisjonen i 

forbindelse med utarbeidelse av prosjektplan.  

Plan for forvaltningsrevisjon revideres i 2014. 
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 Side 5 

 

5 Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016 

5.1 Planperiode 

Ifølge kontrollutvalgsforskriften § 10 skal plan for forvaltningsrevisjon utarbeides 

minst én gang i valgperioden. Planen vedtas av kommunestyret, men retten til å 

foreta endringer i planperioden kan delegeres til kontrollutvalget. Kommunal 

virksomhet er i stadig endring og det er vanskelig å forutsi kommunens største 

utfordringer flere år framover.  

 

5.2 Prioriterte områder for felles forvaltningsrevisjonsprosjekter i perioden 2013- 

2014 

Felles forvaltningsrevisjonsprosjekter er prosjekter som kontrollutvalgene i 

kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker har kommet frem 

til som aktuelle fellesprosjekter for perioden 2013 til 2014. I løpet av 2014 vil 

kontrollutvalgslederne på nytt sette seg ned og se på muligheten for felles prosjekter 

for resten av perioden i forbindelse med en revidering av plan for 

forvaltningsrevisjon.  

 

5.2.1 Sykefravær og tjenestekvalitet 

Sykefravær har økonomiske konsekvenser og kan føre til et dårligere servicetilbud. 

En kommune som mangler viktig fagkompetanse på enkelte områder er også mer 

sårbar overfor et høyt sykefravær når det gjelder de kommunale tjenestene. Lønn og 

sosiale utgifter er en stor utgift for kommunen, og et høyt sykefravær fører til store 

kostnader for kommunen. Sykefraværet varierer fra virksomhet til virksomhet og 

kan ha direkte konsekvenser på tjenestekvaliteten. Kontrollutvalget ønsker å sette 

fokus på kommunens arbeid med sykefravær og konsekvenser for tjenestekvaliteten. 

 

5.2.2 Kompetanse i tjenestene 

Kommunen får stadig flere lovpålagte oppgaver, som krever stor grad av 

kompetanse hos de ansatte. Det vil være viktig for kommunen å kunne løse 

oppgavene i egenregi, og ha god kompetanse for å utføre oppgavene 

tilfredsstillende. Det kan være en risiko hvordan kommunen kan knytte til seg 

kompetanse, som blir værende fremover. Kontrollutvalget ønsker å fokusere på 

kommunens arbeid med kompetanse i tjenestene. 
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5.2.3 Nye IKT-løsninger 

I ØRU-regi er det en rekke IKT-prosjekter som er eller skal implementeres i løpet av 

2012/2013. 

• Ny webportal som omfatter intranett og internett for alle kommunene i ØRU.

• Helsenett – for alle kommunene.

• eHandel – for alle kommunene.

• Kvalitetssystem – Eidsvoll, Gjerdrum og Ullensaker. Nannestad har opsjon på

systemet.

• Lønn- og personal – for alle kommunene.

Overgang til nye systemer kan medføre risikoer for kommunen med tanke på risiko 

for feil på systemer og med tanke på behov for opplæring i nye systemer. Ved 

implementering av nye systemer er det også viktig å legge vekt på å ta i bruk de 

funksjonene som ligger i systemet med tanke på å optimalisere gevinstrealisering. 

5.2.4 Internkontroll 

Kommunal- og regionaldepartementet har lagt vekt på egenkontrollen i norske 

kommuner. En forsterket internkontroll var hovedanbefalingen fra gruppen. Blant 

anbefalingene er at administrasjonssjefene bør basere den videre utviklingen av 

internkontrollen på en risikoanalyse og at kommunene bør basere seg mindre på 

uformell kontroll. Store investeringer fremover krever både kompetanse og gode 

styringsrutiner både med tanke på gjennomføring og med tanke på utarbeidelse av 

beslutningsgrunnlag for politikerne.  
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VEDLEGG 

Mulige områder for forvaltningsrevisjonsprosjekter 2013 – 2016 

Områder Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Ullensaker 

Nye IKT-løsninger X X X X X 

Kompetanse i tjenestene  X X X X X 

Internkontroll X X X X X 

Sykefravær og tjenestekvalitet X X X X X 

Samhandlingsreformen X X X X X 

Vedlikehold kommunale bygg X X X X X 

Tilskudd barnehager X X X X 

Folkehelse X X X 

NAV X X X 

Målstyring/ledelse X X 

Sykehjem X X 

Omsorgs- og demensplan 2015 X X 

Tilpasset opplæring X X 

Skole X 

Økonomi/prosjektstyring X 

Kommunale bygg X 

Saksbehandling i plan- og 
byggesaker 

X 

Rus X 

Rus og psykiatri X 

Avlastning og bo- og 
pleieforhold 

X 

Barnevern X 
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Sak nr. Sak Møtedato 

23/2014 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor og regnskapsrevisor. 

10.9.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
1. Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisjon

2. Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig regnskapsrevisjon

Saksopplysninger 
I følge revisjonsforskriftens § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi 

en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. 

Revisjonen legger frem uavhengighetserklæring for oppdragsansvarlig revisor forvaltningsrevisjon 

og regnskapsrevisjon i denne saken.  

Forslag til vedtak 
Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Vedlegg 1 til sak 23/2014





Vedlegg 2 til sak 23/2014
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Sak nr. Sak Møtedato 

24/2014 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2015. 10.9.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
1. ROKUS IKS sitt budsjettforslag for 2015.

2. Romerike Revisjon IKS sitt budsjettforslag for 2015.

Saksopplysninger 
Ifølge forskrift om kontrollutvalg, § 18, Budsjettbehandlingen, skal kontrollutvalget lage forslag til 

budsjett for hele kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette vil si budsjett for kontrollutvalgets 

egen virksomhet, for sekretærfunksjonen og revisjonen.  

”Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen 

eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og 

revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller 

fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. 

Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til 

kontrollutvalget om budsjett for revisjonen.” 

Kontrollutvalgets egen virksomhet 

Denne virksomheten blir som tidligere, med godtgjørelser, abonnementer, møteutgifter og kurs. Det 

er ikke foreslått noen endring i forhold til kontrollutvalgets virksomhet i 2015.        

Sekretærfunksjonen 

Representantskapet i selskapet skal vedta en ramme for virksomheten, og dette blir behandlet i 

representantskapets møte 23.9.14. Foreløpig foreligger kun innstillingen fra styret, jf. vedlegg 1. I 

forslaget er sekretariatets totale budsjettramme satt til kr 2 863 000. Budsjettet er bygd opp etter 

beste skjønn, basert på erfaringer fra driften så langt.  

For Nannestad sin del vil dette utgjøre kr 151 476. I budsjettsammenheng fordeles 60 % av 

kommunenes betaling etter innbyggertall og 40 % deles likt mellom kommunene. Betalingen blir 

regulert etter medgått tid ved årets slutt. Dette er foreslått endret til 60 % etter medgått tid og 40 % 

etter folketall. Forslaget til revisjon av selskapsavtalen ble vedtatt av representantskapet 22.4.14, og 

er sendt til Nannestad kommunestyre for behandling.  

Revisjonen  

Nannestad kommune skal årlig yte et driftstilskudd til Romerike Revisjon IKS. Driftstilskuddet fra 

den enkelte kommunen består av et fast grunnbeløp og et variabelt tilskuddsbeløp, og det fastsettes 

nærmere i eieravtalen. Tilskuddenes størrelse bygger på folketallet i deltakerkommunene. Det 

variable tilskuddet skal revideres hvert 4. år på bakgrunn av endringer i folketallet pr. 01.01.  
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I en overgangsfase på 4 år (2013 – 2016) bidrar deltakerkommunene med et ekstra driftstilskudd på 

til sammen kr 4 mill. Deltakerkommunenes andel av tilskuddet følger samme prinsipp som for eier- 

og ansvarsandeler. 

Representantskapet i selskapet skal vedta en ramme for virksomheten, og dette blir behandlet i 

representantskapets møte 25.9.14. Foreløpig foreligger kun innstillingen fra styret, jf. vedlegg 2. I 

forslaget er revisjonens totale budsjettramme satt til kr 24 175 436.   

Dersom det skulle bli noen endringer i budsjettene for ROKUS og Romerike Revisjon i forbindelse 

med representantskapsbehandlingen, vil kommunene bli informert om dette. 

Nannestad kommunes driftstilskudd til Romerike Revisjon IKS for 2015: 

Sum årlig tilskudd = 1 183 200,-  

Ekstra driftstilskudd år 3 (oppstartstilskudd) = 45 000,-  

Samlet tilskudd 2015 = 1 228 200,- 

Det vises til selskapsavtalen og eierskapsavtalen for Romerike Revisjon IKS for ytterligere detaljer. 

Totalt 

Det samlede forslaget er som følger: 

Poster Budsjett 2015 Budsjett 2014 

Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget 140 000 140 000 

Reisegodtgjørelse 2 000 3 000 

Arbeidsgiveravgift 21 000 19 740 

Abonnementer KU 1 000 1 000 

Møteutgifter/bevertning 3 000 3 000 

Kurs 35 000 35 000 

Sum 202 000 201 740 

Sekretariatet Ramme for virksomheten 151 476*) 144 430 

Revisjonen Ramme for virksomheten 1 228 200*) 1 232 000 

1 581 676 1 578 170 

*) Ikke behandlet i representantskapet 
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Forslag til vedtak 
1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Nannestad kommune vedtas,

med forbehold om representantskapsbehandling i ROKUS IKS og Romerike Revisjon IKS, og

oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2015.

Poster Budsjett 2015 Budsjett 2014 

Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget 140 000 140 000 

Reisegodtgjørelse 2 000 3 000 

Arbeidsgiveravgift 21 000 19 740 

Abonnementer KU 1 000 1 000 

Møteutgifter/bevertning 3 000 3 000 

Kurs 35 000 35 000 

Sum 202 000 201 740 

Sekretariatet Ramme for virksomheten 151 476*) 144 430 

Revisjonen Ramme for virksomheten 1 228 200*) 1 232 000 

1 581 676 1 578 170 

*) Ikke behandlet i representantskapet 

2. Forslaget følger forvaltnings- og økonomiutvalget innstilling til kommunestyret vedrørende

budsjettet for Nannestad kommune 2015.

3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for kontroll- og

tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
Nannestad kommune 



________________________________________________________________________________ 

BUDSJETT 2015 

ROUKUS IKS ble stiftet 26.3.12. Selskapet er sekretariat for kontrollutvalgene i kommunene 

Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, 

Rælingen, Skedsmo, Sørum, Ullensaker kommuner. I tillegg selger selskapet 

sekretariatstjenester til kontrollutvalget i Asker.  

Tjenesten er lovpålagt iht. kommuneloven § 77 nr. 10. Selskapet er opprettet i henhold til lov 

om interkommunale selskaper. Regnskapet skal imidlertid føres etter kommunale 

regnskapsprinsipper, og budsjettet er bygd opp etter dette. 

Budsjett 
Kontrollutvalgene skal legge fram forslag til budsjett for hele kontroll- og tilsynsordningen i 

kommunen, det vil si ramme for sekretariatsvirksomheten og revisjonsvirksomheten i tillegg til 

møtegodtgjørelse og annen drift av utvalget. Etter endringer i IKS-loven, er budsjettet for 

Rokus endelig når det er vedtatt i representantskapet. Styret fordeler rammen på et 

detaljbudsjett.  

Sekretariatets oppgaver  
Sekretariatstjenesten er lovpålagt og oppgavene er utledet av kontrollutvalgets oppgaver. I 

selskapsavtalens § 3 heter det: «Selskapets formål er å utføre sekretariatsfunksjonen for 

deltakernes kontrollutvalg etter gjeldende lover og forskrifter. Sekretariatet skal påse at de 

saker som behandles av kontrollutvalgene er forsvarlig utredet og at utvalgenes vedtak blir 

iverksatt. Det skal utføre overordnet analyse og lage planene for forvaltningsrevisjon og 

selskapskontroll. Sekretariatet kan utføre eierskapskontroll.» 

En mer detaljert beskrivelse av oppgavene går fram av kontrollutvalgenes årsplaner. I tillegg 

har sekretariatet administrative oppgaver knyttet til drift av selskapet.  

Bemanning 
Rokus har 3 ansatte. 

GENERELT OM BUDSJETTET FOR 2015 

Utgifter 
Utgiftene ligger i hovedsak på samme nivå som i 2014, kun justert for lønnsvekst og kjent 

økning i kostnader. Rokus er en kunnskapsbedrift, noe som reflekteres i at lønn utgjør den 

største utgiften i Rokus, etter kjøp av varer og tjenester. Innenfor kategorien kjøp av varer og 

tjenester er den største posten kompetansebygging etter husleie. 

Vedlegg 1 til sak 24/2014



Det er lagt inn en stipulert lønnsøkning på 3 % for 2015, ettersom det er et år med 

mellomoppgjør. Vi har foreløpig ikke fått noen signaler på hva sentrale myndigheter anbefaler. 

Enkelte kommuner på Romerike benytter 3 % i påslag på budsjettert lønn i 2014.   

Det er inngått avtale om medlemskap i KLP. Vi har budsjettert med en pensjonsutgift på 13 %, 

etter beregning fra KLP.  

I budsjettet for 2015 er det forutsatt at godtgjøring til styret og representantskapets leder og 

nestleder legges på samme nivå som tidligere, og at satsene for representantskapets 

medlemmer skal følge kontorkommunens satser for godtgjøring. Følgende satser er foreslått 

for styret: 

Styret i Rokus IKS 

Styrets leder: kr 60 000,- 

Nestleder: Kr 30 000,- 

Styremedlemmer: Kr 25 000,- 

Møtegodtgjørelse pr. møte: Kr 1 200,- 

For representantskapet er det foreslått følgende satser: 

Representantskapet i Rokus IKS 

Representantskapets leder: Kr 15 000,- 

Nestleder: Kr 5 000,- 

Møtegodtgjørelse til medlemmene fastsettes og dekkes av eierkommunene, og følger 

eierkommunens satser for godtgjøring. Representantskapet har imidlertid tatt initiativ til å 
anmode regionrådene om å behandle sats for møtegodtgjørelse til representantskapets 

medlemmer i interkommunale selskaper med sikte på å få lik sats for alle.  

Inntekter 
Inntektene består av betaling fra eierkommunene (overføringer), salg av tjenester til 

kontrollutvalget i Asker kommune og mva refusjon (refusjoner). 



Figuren nedenfor viser utviklingen i kommunenes betaling fra 2013 til 2015. Det har vært en 

moderat økning i kommunenes betaling på rundt 5 prosent. 

Kommunens betaling for tjenesten fordeler seg slik: 

 Kommuner 2013 2014 2015 

Aurskog Høland 157 623       166 272       174 210 

Eidsvoll 195 458       206 303       217 299 

Fet 133 518       140 387       147 526 

Gjerdrum 108 313       113 944       119 020 

Hurdal 88 624         93 126         97 461 

Lørenskog 263 557       277 140       289 272 

Nannestad 137 664       144 430       151 476 

Nes 183 296       192 791       202 165 

Nittedal 194 518       205 308       215 477 

Rælingen 164 750       173 019       182 038 

Skedsmo 353 632       371 442       388 114 

Sørum 164 305       172 688       182 709 

Ullensaker 248 543       262 150       275 732 

Sum 2 393 800     2 519 000  2 642 500 



40 % av kommunenes betaling for 2015 vil i ettertid bli justert etter medgått tid ved årets 

slutt. I budsjettsammenheng er denne summen fordelt likt.  

TALLMESSIG BUDSJETT 
Vedlagt ligger driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2015. Eventuelle endringer som 

framkom under styrets behandling er innarbeidet før det legges fram for representantskapet. 

Lørenskog, 3.6.14 

Mona Moengen (sign) 

sekretariatsleder  



Driftsbudsjett
B 2015 B 2014 OB 2013 JB 2013 R 2013

Driftsinntekter

Salgsinntekter 140 000       140 000       - - 190 721

Refusjoner 75 500         54 000         41 000 248 000       191 729

Overføringer 2 642 500    2 519 000    2 393 700    2 393 700    2 393 802    

Andre driftsinntekter

Sum driftsinntekter 2 858 000    2 713 000    2 434 700    2 641 700    2 776 252    

Driftsutgifter

Lønn inkl. sosiale utgifter 2 271 500    2 221 000    2 047 200    2 117 200    2 001 171    

Kjøp av varer og tjenester 515 000       442 000       350 500       518 750       493 483       

Overføringer 75 500         54 000         41 000         248 000       191 729       

Kalkulatoriske avskrivninger

Sum driftsutgifter 2 862 000    2 717 000    2 438 700    2 883 950    2 686 383    

Driftsresultat -4 000          -4 000          -4 000          -242 250      89 869         

Finansposter

Renteinntekter 5 000 5 000 5 000 5 000 8 176 

Renteutgifter

Avdrag på lån

Mottatte avdrag på lån

Sum finansposter 5 000 5 000 5 000 5 000 8 176 

Motpost kalkulatoriske avskrivninger

Ordinært resultat 1 000 1 000 1 000 -237 250      98 045         

Interne finansieringstransaksjoner

Avsetninger - - 204 080       204 261       

Bruk av tidligere avsetninger - - 204 080       204 800

Bruk av fond - - 238 250       181 500

Finansiering av utgifter i investeringsregnskapet 1 000           1 000 1 000 1 000 181 

Regnskapsmessig resultat - 0 - - 279 903       

Ramme for virksomheten 2 863 000    2 718 000    2 439 700    2 884 950    

(sum driftsutg. + sum finansutgifter)

ROKUS IKS

Budsjett 2015



1

Investeringsbudsjett

KTO Konto (t) B 2015 B 2014 B 2013 R 2013

UTGIFTER

4529 Kjøp av aksjer og andeler 1 000 1 000 1 000 181

4530 Dekning tidligere års underskudd

Sum utgifter 1 000 181

INNTEKTER

4970 Overføring fra driftsregnsk. -1 000 -1 000 -1 000 -181

4980 Underskudd investering

Sum inntekter -1 000 -1 000 -1 000 -181

ROKUS IKS

Budsjett 2015
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Sak nr. Sak Møtedato 

25/2014 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 10.9.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

26/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 10.9.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2014 for kontrollutvalget i Nannestad, med jnr. 1 til 24 -2014.

2. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2014, sist redigert 1.9.14.

3. Tiltaksplan 2014, sist redigert 1.9.14.

Saksopplysninger 
Hensikten er gjensidig orientering om aktuelle saker. Andre saker som kontrollutvalget vil få en 

orientering om er:  

 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Jnr. Reg.dato Dok.dato Inn Ut Avsender/Mottaker Innhold U.off.Arkiv Merknader

1 11.02.2014 11.02.2014 x Nedre Romerike Distriktsrevisjon Eierskapskontroll Romerike Krisesenter IKS 417.10.3

2 17.03.2014 15.02.2014 x Nannestad og Hurdal Kemnerkontor

Kontrollrapport 2013 vedrørende 

skatteoppkreverfunksjonen for Hurdal kommune. 417.e-post

3 17.03.2014 15.02.2014 x Nannestad og Hurdal Kemnerkontor

Årsrapport for 2013 - Nannestad og Hurdal 

Kemnerkontor. 417.e-post

4 17.03.2014 15.02.2014 x Nannestad og Hurdal Kemnerkontor Årsregnskap for Nannestad kommune. 417.e-post

5 13.02.2014 11.02.2014 x Nannestad kommune

Melding om kommunestyre vedtak i sak 14/2, 

14/3, 14/4. 417.5.1

6 26.03.2014 26.03.2014 x Nannestad kommune Protokoll for kontrollutvalget 26.3.14. 417.5.4

7 15.04.2014 15.04.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt Revisors beretning Nannestad kommune 2013 417.7.3

8 28.04.2014 28.03.2014 x Nannestad kommune

Årsmelding og årsregnskap 2013 for Nannestad 

kommune. 417.7.3

9 25.04.2014 15.04.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt Revisjonsbrev nr. 1 - 2013 417.7.2

10 09.04.2014 09.04.2014 x Nannestad kommune Innkalling av rådmannen til møte 14.5 417.2.2

11 26.03.2014 26.03.2014 x Nannestad kommune Særutskrift i sak 01/2014 og 02/2014. 417.5.5

12 30.04.2014 30.04.2014 x Nannestad kommune Brev til rådmannen ang. revisjonsbrev 1/2013. 417.2.2

13 07.05.2014 07.05.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt

Rapport til kontrollutvalget med revisjonens 

kommentarer til årsregnskapet 2013. 417.7.3

14 07.05.2014 07.05.2014 x Nannestad kommune

Rådmannens kommentarer til revisjonsbrev 1-

2013. 417.7.2

15 12.05.2014 12.05.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt

Forvaltningsrevisjonsrapport - kompetanse i 

tjenestene 417.9.3

16 14.05.2014 14.05.2014 x Nannestad kommune Protokoll for kontrollutvalget 14.5.14 417.5.4

17 14.05.2014 14.05.2014 x Nannestad kommune Særutskrift i sak 06/2014. 417.5.5

18 19.05.2014 19.05.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt

Endelig rapport fra eierskapskontrollen av Digitale 

Gardermoen IKS 417.10.3

Postliste 2013 for kontrollutvalget i Nannestad

Vedlegg 1 til sak 26/2014



19 28.05.2014 26.05.2014 x Nannestad kommune

Oversikt over antall salgs- og skjenkebevillinger og 

antall kontroller i 2012-2013. 417.6.1

20 28.05.2014 26.05.2014 x Nannestad kommune

Plan for salgs- og skjenkekontroller i 2014 

(unntatt offentlighet ihht. Offl. § 24) 417.6.1

21 28.05.2014 28.05.2014 x Nannestad kommune

PowerPoint-presentasjon vedrørende orientering 

om Myrstad barne- og avlastningsbolig. 417.6.1

22 05.06.2014 04.05.2014 x Nannestad kommune Protokoll 4.6.14 417.5.4

23 05.06.2014 04.06.2014 x Nannestad kommune Særutskrifter i sak 15/2014 og 16/2014. 417.5.5

24 14.07.2014 14.07.2014 x Nannestad kommune Innkalling av rådmannen til møte 10.09. 417.2.2

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50
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SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET I 2014 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

Behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

26.3.14 01/2014 Eierskapskontroll Romerike 

Krisesenter IKS. 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber om at: 

 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 seg om at selskapet følger dette opp.

 Representantskapet bør også følge opp at selskapets styre

sikrer sluttføring av selskapets internkontrollsystem.

Rapporten understreker at dette er forutsetningen for en

effektiv drift innenfor regler og rammer som gjelder for

selskapet.

Kommunestyre Avventer 

kommunestyre 

behandling 



26.3.14 02/2014 Kontrollutvalgets årsrapport 

for 2013. 

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 vedtas, med de

endringer som fremkom i møtet.

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til

vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for

2013 til orientering.

Kommunestyre Avventer 

kommunestyre 

behandling 



26.3.14 03/2014 Rapportering fra Øvre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Saken tas til orientering. 


26.3.14 04/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


26.3.14 05/2014 Eventuelt. 


Vedlegg 2 til sak 26/2014
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

Behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

14.5.14 06/2014 Regnskapet og årsberetning 

2013 for Nannestad kommune. 

Kontrollutvalgets uttalelse til Nannestad kommunes årsregnskap 

og årsberetning 2013 vedtas, og oversendes kommunestyret med 

kopi til forvaltnings- og økonomiutvalget. 

Kommunestyret Avventer 

kommunestyre 

behandling 



14.5.14 07/2014 Revisjonsbrev 1/2013. 1. Kontrollutvalget tar rådmannens kommentarer til

revisjonsbrev 1/2013 til orientering.

2. Kontrollutvalget vil følge opp de påpekninger som er

gjort i revisjonsbrev nr. 1/2013 ved avleggelse av

regnskapet for 2014.

Følges opp i 

2015. 


14.5.14 08/2014 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - 

Kompetanse i tjenestene. 

Kontrollutvalget utsetter saken til neste møte 4.6.14. Settes opp til 

behandling 

4.6.14 



14.5.14 09/2014 Rapportering fra Øvre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Saken tas til orientering. 


14.5.14 10/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


14.5.14 11/2014 Eventuelt. Kontrollutvalget vil be rådmannen om en oversikt på antall salgs 

og skjenkebevilgninger for 2012-2013, og antall kontroller 

gjennomført i 2012-2013 samt en plan for kontroller i 2014. 

Nannestad 

kommune 

Avventer 

kommunens 

behandling 



4.6.14 12/2014 Orientering om Myrstad barne- 

og avlastningsbolig. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 


4.6.14 13/2014 Rådmannen orienterer 

vedrørende 

skjenkebevilgninger. 

Saken tas til orientering. 


4.6.14 14/2014 Oppfølging av 

revisjonsrapporten om tilskudd 

til kulturformål i Nannestad 

kommune for årene 2010-

2013. 

Kontrollutvalget tar administrasjonens tilbakemelding til 

orientering. 


4.6.14 15/2014 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - 

Kompetanse i tjenestene. 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret Avventer 

kommunestyre 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

Behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

 Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens

anbefalinger.

behandling 

4.6.14 16/2014 Eierskapskontroll – Digitale 

Gardermoen IKS (DGI). 

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret om å følge opp

følgende punkter:

 Kommunestyret må behandle de endringer i

selskapsavtalen som representantskapet har gjort for at

disse skal gjelde.

 Kommunen bør vedta en eierstrategi for DGI.

 Kommunen bør fortsette arbeidet med felles eiermelding

og koordinere eierinteressene kommunene i mellom før

saker behandles i representantskapet.

2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant om å

følge opp ovenfor representantskapet at antall

styremedlemmer, til enhver tid, er i tråd med lov om

interkommunale selskaper og selskapsavtalen.

Kommunestyret Avventer 

kommunestyre 

behandling 

4.6.14 17/2014 Rapportering fra Øvre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Saken tas til orientering. 


4.6.14 18/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


4.6.14 19/2014 Eventuelt. 


10.9.14 20/2014 



KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE 

TILTAKSPLAN 

2014 

KONTROLLUTVALGET I 

NANNESTAD KOMMUNE 

Oppdatert 1.9.14 

Utarbeidet av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg 3 til sak 26/2014 
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Tilsyn med forvaltningen 

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen 
Følgende rapportering 

sendes  

fortløpende (til 

sekretariatet) 

 Økonomisk rapportering fra rådmannen.

 Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging.

 Alle innkallinger/protokoller fra kommunestyret og øvrige politisk utvalg (sendes rett

til medlemmene).

 Rådmannens rapportering av oppfølging av KS-saker (hvert kvartal).

 Informasjon fra rådmann/enhetene vedrørende eventuelle mislighetssaker og

anmeldelser.

I hvert møte eller når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Samtale med ordfører og rådmann.

 Rapporteringer fra rådmannen:

o Økonomisk situasjon.

o Anmeldelser og varsling (rutiner for varsling).

 Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert under hvert enkelt

møte).

 Sekretariatets oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og oppfølgingen av

disse.

 Tiltaksplan – oppfølging/behandling

 Oppfølging av KS-saker.

Aktuelle forhold tatt med i 

årsplanen, eventuell 

oppfølging diskuteres i 

kontrollutvalget og 

spesifiseres nedenfor 

I den grad følgende temaer/områder ikke blir undersøkt gjennom bestilling av 

forvaltningsrevisjon, vil vi be om tilbakemeldinger fra administrasjonen på følgende 

områder: 

 Rådmannens interne kontroll

 Delegasjonsreglement og praktisering av delegasjoner

26.3.14  

14.5.14  

4.6.14  Orientering fra leder ved Myrstad barne- og avlastningsbolig.

 Kontrollutvalget vil be rådmannen om en oversikt på antall salgs og

skjenkebevilgninger for 2012-2013, og antall kontroller gjennomført i 2012-2013 samt

en plan for kontroller i 2014.

10.9.14  Orientering ved rådmannen vedørende nytt lønn- og personalsystem.

 Orientering ved Romerike Revisjon IKS, daglig leder Nina Neset.

29.10.14  Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet.

10.12.14 
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Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon. 

Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 
I hvert møte eller når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Rapportering fra revisjonen om revisjonsarbeidet og aktuelle saker.

26.3.14  

14.5.14  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2013.

 Revisjonsbrev 1-2013.

4.6.14  

10.9.14  

29.10.14  Orientering om plan for revisjonsstrategi for revisjonsåret 2014.

10.12.14  

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon. 
Utgangspunktet for oppgavene er plan for forvaltningsrevisjon. 

1
 

Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon 
26.3.14  

14.5.14  Presentasjon av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Kompetanse i tjenestene.

4.6.14  Behandling av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Kompetanse i tjenestene.

 Oppfølging av revisjonsrapport om tilskudd til kulturformål i Nannestad kommune for

årene 2010-2013.

10.9.14  Gjøre en vurdering av forvaltningsrevisjon iht. plan for forvaltningsrevisjon for 2013-

2016. 

29.10.14  Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet – IKT sikkerhet og personvern (KU-sak

02/2013).

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet Selvkost – ØRAS (KU-sak 18/2013).

10.12.14  Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet – sykefravær og tjenestekvalitet (KU-

sak 31/2013).

1
 Plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2016, vedtatt i kommunestyret xx.xx.xx. 
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Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll. 
Utgangspunktet for oppgavene er plan for selskapskontroll. 

2
  

Møte Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
26.3.14  

14.5.14  

4.6.14  Eierskapskontroll – Digitale Gardermoen IKS (DGI).

10.9.14  

29.10.14  Gjøre en vurdering av selskapskontroll iht. plan for selskapskontroll for 2013-2016.

10.12.14  

Tilsyn med revisjonen 

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
I hvert møte eller når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

Revisjonen orienterer løpende om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2014.  

Revisjonens plan for Nannestad kommune er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget. 

26.3.14  

14.5.14  

4.6.14  

10.9.14  Oppdragsansvarlig revisors (både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon) avgir

skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet.

 Kontrollutvalget og Romerike Revisjon IKS utarbeider en skriftlig avtale om

finansiell- og forvaltningsrevisjon for 2014.

29.10.14  Vurdering av kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon og

forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere.
3

 Kontrollutvalget og Romerike Revisjon IKS utarbeider en skriftlig avtale om

finansiell- og forvaltningsrevisjon for 2015.

10.12.14  

Budsjettbehandlingen 

Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
26.3.14  

14.5.14  

4.6.14  

10.9.14  Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2015 legges fram for

kontrollutvalget.

Kontrollutvalget følger opp at kontrollutvalgets forslag følger med til kommunestyrets

behandling av budsjettet (jf. reglement for kontrollutvalget § 4).

29.10.14  

10.12.14  

19.2.14  

2
Plan for selskapskontroll for 2013-2016 ble vedtatt i kommunestyret xx.xx.xx. 

3
 http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_-_KUs_paseansvar_regnrev.pdf  og 

http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_-_KUs_paseansvar_forv_rev.pdf  
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Kontrollutvalgets rapportering 

Møte Oppgaver knyttet til  

kontrollutvalgets rapportering 
26.3.14  Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 behandles og oversendes deretter

kommunestyret til orientering.

14.5.14  

4.6.14  

10.9.14  

29.10.14  

10.12.14  Kontrollutvalgets årsplan for 2015 vedtas og oversendes deretter til kommunestyret.
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