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Sak nr. Sak Møtedato 

1/2015 Orientering ved rådmannen. 11.2.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 
1. Notat fra rådmann vedrørende varsling og mislighetssaker 

2. Skjema fra eksternt varslingspunkt om varsling og mislighetssaker i 2014 

 

 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget fikk en orientering i sitt møte den 3.9.14 om kommunens system for tips og 

varsler. Som en viderebehandling av dette har utvalget bedt rådmannen om en orientering av 

omfanget av varsling og mislighetssaker, samt hvordan administrasjonen følger opp dette. 

 

Kontrollutvalget har bedt rådmannen om et notat vedrørende saken i forkant av møtet (vedlegg 1). I 

rådmannens notat kommer det frem at det er tre hendelser som det er naturlig å orientere om fra de 

siste to årene. 

 

I tillegg har kommunens eksterne varslingspunkt (Romerike Revisjon IKS) sendt kontrollutvalget et 

skjema som oppsummerer de sakene de har mottatt i 2014 (vedlegg 2). Den saken som er omtalt fra 

eksternt varslingspunkt er en av de tre hendelsene som rådmannen vil orientere om. 

 

 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

 

 

 
Kontrollutvalgets behandling 
 
 
 

Kontrollutvalgets vedtak 

 
 
 
 
 

Sign. 
 

 

Utskrift 

 
 
 
 
 



Notat til møte i kontrollutvalget 11.2.2015 knyttet til omfanget av varsling og mislighetssaker og 

administrasjonens oppfølging av dette. 

Administrasjonen mottok innkallingen til dette møtet den 18.12. og tok kontakt med 

sekretariatsleder, Mona Moengen, for å få en nærmere presisering av hva som ligger i begrepene og 

hva det er ønskelig å få belyst. 

Etter samtalen ble det klart at det særlig er eventuelle varslingssaker og mislighetssaker som det er 

ønskelig å ha fokus på samt en visning av hvordan QM+ fungerer i praksis. 

Administrasjonen mener det er tre hendelser som det da er naturlig å orientere om fra de siste to 

årene. 

Det har kommet inn en formell varslingssak gjennom kommunens systemer i 2014. Det var en ansatt 

som stilte spørsmål ved økonomiske forhold knyttet til en enhet. Revisjonen ble kontaktet og 

gjennomførte tilsyn uten at det kom frem noen form for uregelmessigheter. I 2013 kom det ikke inn 

noen saker. 

Politiet har orientert om en anmeldelse der en bruker mener vi har hatt en ansatt som har stjålet 

penger fra vedkommende. Det vil bli orientert om dette i møtet. 

I 2013 oppdaget en av våre ledere at en ansatt hadde brukt kommunens midler til å kjøpe seg VG og 

pizza til privat formål. Det ble gått igjennom samtlige innkjøp fra denne ansatte uten at det ble 

funnet andre uregelmessigheter. Rutinene ble gjort om og arbeidsforholdet ble umiddelbart 

avsluttet. 

Det har ikke kommet noen varsler knyttet til den eksterne varslingstjenesten som er opprettet i 

samarbeid med revisjonen. 

QM+ vil bli vist i selve møtet. 

Erik Tangstrøm, administrasjons- og HR-sjef, Bjørkelangen 19.12.2014 

Vedlegg 1 til sak 1/2015



Vedlegg 2 til sak 1/2015
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Sak nr. Sak Møtedato 

2/2015 Årsrapport for kontrollutvalget 2015. 11.2.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

 Forslag til årsrapport 2015 for Aurskog-Høland kontrollutvalg

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret føre det løpende tilsynet med den kommunale 

forvaltningen.  

I henhold til kommunelovens kapittel 12, § 77 pkt. 6 skal kontrollutvalget rapportere resultatene av 

sitt arbeid til kommunestyret.     

Rapportering fra kontrollutvalget til kommunestyret skjer løpende gjennom året ved at saker og 

rapporter oversendes kommunestyret for videre behandling. I tillegg utarbeider kontrollutvalget 

etter hvert år en årsrapport som oversendes kommunestyret til orientering.  

Sekretariatet har utarbeidet et forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2014, se vedlegg. 

Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas.

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
Aurskog-Høland kommunestyre 
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1 INNLEDNING 
Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. 

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll på vegne av kommunestyret, 

og skal utøve sitt arbeid iht. kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg. 

Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til kommunestyret. 

Noen saker som f.eks. forvaltningsrevisjonsrapporter og rapporter etter 

selskapskontroller oversendes kommunestyret gjennom året etter hvert som de 

foreligger. Årsrapporten skal gi en samlet oversikt over kontrollutvalgets virksomhet 

i 2014. En fullstendig oversikt over alle saker kontrollutvalget har behandlet og 

sekretariatets oppfølging av sakene ligger som vedlegg til årsrapporten.  

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET  
2.1 Medlemmer 
Kontrollutvalget i Aurskog-Høland består av 5 medlemmer: 

Medlemmer Varamedlemmer 

John Arne Dalby, leder 
Anne Lise Torvund 

H/SP/KrF Svein Cato 
Stockman 
Kristin Tønsberg 
Waaler 

H/SP/KrF 

Jan Rune Fjeld, nestleder 
Roy Tuhus 
Torill Ovlien 

Ap/FrP/ 
SV 

Rikard Pettersen 
Unni Nadden 
Per Andresen 

Ap/Frp/ 
SV 

2.2 Møter og saker 
I løpet av 2014, har kontrollutvalget hatt 7 møter og behandlet 48 saker. Hvilke 

saker som er behandlet, vedtakene i sakene og hvordan de er fulgt opp går fram av 

vedlegget til årsrapporten.  

3 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 
3.1 Tilsyn og kontroll 
I forskriften om kontrollutvalg § 4 heter det: 

”Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den kommunale eller 

fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, 

herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig 

revisjonsordning.  

Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av 

kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer.” 

Kontrollutvalget fører tilsyn både med kommunens virksomhet og kommunens 

interesser i selskaper m.m. 
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3.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen 
Kontrollutvalget gjennomfører samtaler med ordfører og rådmann ved behov. 

Ordfører har generell møterett i kontrollutvalgets møter, og møtte i to møter i 2014. 

Rådmannen blir innkalt for å rapportere eller orientere kontrollutvalget i spesielle 

saker. De saker som blir tatt opp kan være både aktuelle konkrete saker og saker 

av mer generell karakter. I januar orienterte rådmannen om internkontrollarbeidet. 

Kontrollutvalget fikk en orientering om kommunens system for behandling av tips og 

varsling i septembermøtet. Ordfører og rådmann besvarer også spørsmål utvalget 

har i forhold til saker som er til behandling. Deltakelsen fra ordfører og rådmann 

gjør at utvalget er godt orientert om den løpende virksomhet i kommunen. 

Da kommunen innførte betaling for innsyn i saker stilte kontrollutvalget spørsmål 

ved hensiktsmessigheten og lovligheten omkring dette, og innstilte til 

kommunestyret at rådmannen skulle legge frem en sak for kommunestyret om 

behovet for å innføre gebyrer. Kommunestyret vedtok kontrollutvalgets innstilling, 

og da saken ble lagt frem i kommunestyret ble det besluttet å innføre betaling for 

innsynsbegjæringer i samsvar med offentlighetsforskriften. Kommunen skiller 

mellom innsyn og utredninger. Sistnevnte faktureres med 500.- pr time når arbeidet 

overstiger 5 timer (sak 45/14). 

Kontrollutvalget mottok en henvendelse angående kontrollutvalgets mandat når det 

gjelder oppfølging av Digerneset saken. Kontrollutvalget følger opp kommunens 

behandling av denne saken, og vurderer løpende om og hvilke handlinger som skal 

foretas. Utvalget er videre opptatt av å sikre at alle berørte parter får sine 

rettigheter sikret. 

Kontrollutvalget behandlet en henvendelse angående administrasjonens oppfølging 

av Digernesetsaken i maimøtet (sak 22/14). Henvendelsen gjaldt blant annet at 

rådmannens orienteringer ble lagt frem muntlig, noe som gjør det vanskelig for 

kommunestyrerepresentantene å stille spørsmål om saken, da reglementet tilsier at 

administrasjonen skal ha 3 virkedagers behandlingstid. Kontrollutvalget fant det 

nødvendig å slå fast at utvalget fører det løpende tilsyn og kontroll med den 

kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret. Saken ble oversendt 

kommunestyret med forslag om at orienteringer om fremdriften i arbeidet med 

oppfølging av Digernesetsaken legges frem som egen sak for kommunestyret, og 

sendes ut sammen med de øvrige sakene. 

Kontrollutvalget mottok også en henvendelse angående en grensekonflikt. 

Kontrollutvalget tok ikke saken til behandling, da utvalget ikke er et klageorgan. 

Utvalget merket seg at det forelå dom i Jordskifteretten og Tingretten, og pekte på 

at Konfliktrådet i Oslo og Akershus kan bistå dersom saken fortsatt oppleves som en 

konflikt. 

Kontrollutvalget ba sekretariatet undersøke saksbehandling i saker etter 

kulturminneplanen med utgangspunkt i vedtak om riving av låve på Vestre Buneset. 

Spørsmålet var om saker som avviker fra kulturminneplanen skal behandles i 

kommunestyret etter formannskapsbehandling. Administrasjonen er i 

kulturminneplanen delegert myndighet til å avgjøre rivingsspørsmålet, men det er 

formannskapet som må nedlegge midlertidig forbud mot tiltak. Kulturminneplanen 
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inneholder ingen juridisk bindende arealdel. Dette vil i praksis innebære at 

administrasjonen vil kunne gi tillatelse til riving i de tilfeller dette ikke er i strid med 

kulturminneplanen. I de tilfeller en riving vil være i strid med planen vil man være 

avhengig av en politisk vilje til å gjennomføre en reguleringsplanprosess. Hvorvidt 

det er heldig at et formannskap avgir uttalelser i enkeltsaker som er i strid med de 

intensjoner kommunestyret har lagt til grunn for sitt vedtak er et politisk spørsmål 

mellom kommunestyret og formannskapet. 

Kontrollutvalget ba revisjonen undersøke om vedtakene fra kommunestyret er mulig 

å følge opp i ettertid. På grunnlag av undersøkelsen anmodet utvalget kommunen 

om å endre praksis, og formulere vedtakene fullt ut slik at det ikke er tvil om hva 

som er innstilling og hva som er vedtak. 

Sekretariatet følger med på Fylkesmannens hjemmeside og kommunestyrets 

sakslister, samt henter ut og legger frem for kontrollutvalget de rapporter som er 

interessante.  

Sekretariatets oppfølging av kontrollutvalgets saker rapporteres gjennom en egen 

oversikt, som legges fram for kontrollutvalget for hvert møte. Denne rapporten 

ligger også som vedlegg til årsrapporten. 

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

kontrollutvalgsforskriftens § 4. Aurskog-Høland kommune benyttet Østre Romerike 

revisjon som leverandør av revisjonstjenester frem til opprettelsen av Romerike 

Revisjon IKS. 

Kontrollutvalget mener at det er en forsvarlig revisjonsordning. 

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

3.2 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at årsregnskapet for kommunen og for kommunale 

foretak blir revidert på en betryggende måte (kontrollutvalgsforskriften § 6). Det vil 

si at regnskapene skal revideres etter de kravene som går fram av forskrift om 

revisjon og god kommunal revisjonsskikk. 

Kommuneregnskapet for 2013 ble behandlet i kontrollutvalget i aprilmøtet. 

Rådmann og økonomisjef redegjorde for regnskapet og svarte på spørsmål. 

Kontrollutvalget fikk også en fyldig redegjørelse for kommunens 

pensjonsforpliktelser. Leder regnskapsrevisjon orienterte om revisjonsarbeidet og 

om revisors beretning. Revisors beretning var avlagt uten forbehold.  

Kontrollutvalgets uttalelse ble oversendt kommunen den 23. april 2014. 

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

forvaltningsrevisjon. 
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Kontrollutvalget behandlet revidert plan for forvaltningsrevisjon i februarmøtet, og 

prioriterte følgende områder i tillegg til forvaltningsrevisjon på kriterier for tildeling 

av sykehjemsplass: 

1. Spesialpedagogisk hjelp barnehage/spesialundervisning grunnskole

2. Tjenester ved nedsatt funksjonsevne

3. Enkeltvedtak og oppfølging av planer

4. Anskaffelser

I mai behandlet kontrollutvalget forvaltningsrevisjon knyttet til politiattester og 

beredskapsplan ved alvorlige hendelser.  

I september fulgte kontrollutvalget opp forvaltningsrevisjon på området byggesak. 

Rapporten anbefalte kommunen blant annet å sørge for at sakene blir tilstrekkelig 

dokumentert, og at svar på søknader tilfredsstiller krav til saksbehandling i 

forvaltningsloven og plan- og bygningsloven når det gjelder utredningsplikt, krav til 

innhold i begrunnelser og etterprøvbarhet. Videre anbefalte rapporten å sørge for 

tilfredsstillende internkontroll når det gjelder utstedelse av gebyrer i dele- og 

oppmålingssaker og organisatoriske endringer. Kommunen har langt på vei fulgt opp 

rapportens anbefalinger, og kontrollutvalget avsluttet sin behandling av saken. 

Kontrollutvalget fikk en redegjørelse fra rådmannen for kriterier, vilkår for tildeling 

av opphold på omsorgsboliger og sykehjem i Aurskog-Høland kommune i 2013. 

Redegjørelsen viste at kommunen ikke hadde kriterier for tildeling av 

sykehjemsplass. En undersøkelse som sekretariatet gjennomførte viste at andre 

kommuner har utarbeidet slike kriterier. Utvalget anmodet rådmannen om å 

utarbeide retningslinjer for tildeling av institusjonsplass i Aurskog-Høland kommune, 

og disse ble vedtatt i kommunestyret i 2014. I september bestilte utvalget 

forvaltningsrevisjon på kriterier for tildeling av sykehjemsplass. Rapporten skal 

behandles i mars 2015. 

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

interesser i selskapet m.m. 

I februar behandlet utvalget rapport fra eierskapskontroll i 2 selskaper kommunen 

har eierinteresser i: 

- Romerike krisesenter IKS 

- Norasonde AS 

Rapportene ble behandlet i kommunestyret den 17. mars 2014. 

Fra 1. juni 2014 er Romerike Revisjon IKS ansvarlig for gjennomføring av 

selskapskontroll for alle eierkommunene. Det var derfor behov for en ny plan for 

selskapskontroll som var felles for alle kommunene. Planen var utarbeidet av 

revisjonen og inneholder planlagte selskapskontroller til og med 2016. Den ble 

vedtatt i kontrollutvalget i november. For Aurskog-Høland betyr planen kontroll i 

Aurskog-Høland utbyggingsselskap og Nedre Romerike brann og redning. 

Planen er oversendt kommunestyret i november som referatsak. 
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3.5 Tilsyn med revisjonen 
I tillegg til å påse at man har en forsvarlig revisjonsordning og at årsregnskapet blir 

revidert på en betryggende måte skal kontrollutvalget holde seg løpende orientert 

om revisjonsarbeidet. 

Kontrollutvalget fikk en orientering om overordnet revisjonsstrategi og plan for 

regnskapsrevisjonen 2014 i møtet i desember. 

Revisjonen rapporterer muntlig om revisjonsarbeidet i hvert møte. 

Oppdragsansvarlig revisor, både for forvaltningsrevisjon og for regnskapsrevisjon, 

sin egenvurdering av uavhengighet ble behandlet i utvalget i september. 

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

kommunen. 

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

1 717 000,-. Forslaget skal følge formannskapets innstilling til kommunens budsjett 

ved kommunestyrebehandlingen. 

Kontrollutvalgets forslag gjelder utvalgets egen virksomhet, sekretærfunksjonen og 

revisjonen. 

Kontrollutvalgets egen virksomhet 

Dette omfatter følgende poster: Møtegodtgjørelse, arbeidsgiveravgift, tidsskrifter, 

reisegodtgjørelse, møteutgifter og kurs/opplæring. 

Sekretærfunksjonen 

Sekretariatet påser at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig 

utredet og at utvalgets vedtak blir fulgt opp. 

Revisjonen 

Revisjonen utfører revisjon av kommuneregnskap, regnskapsbekreftelser samt 

andre tilhørende tilleggsoppgaver. Det utføres også forvaltningsrevisjon, 

selskapskontroll og andre undersøkelser etter bestilling fra kontrollutvalget. 

3.7 Kontrollutvalgets rapportering 
Rapporter fra forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller oversendes 

kommunestyret etter hvert som de foreligger. 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 ble behandlet i utvalget 24. januar 2014 og i 

kommunestyret 17. mars 2014. Årsplan for 2015 ble behandlet i utvalget 3. 

desember 2014 og er oversendt kommunestyret for behandling. 

3.8 Øvrige aktiviteter 
Kontrollutvalget var representert på kontrollutvalgskonferansen 2014. 
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Det er planer om et samarbeidsforum for kontrollutvalgene på Romerike. I et slikt 

samarbeid kan det gjennomføres felles faglige samlinger med temaer som har 

relevans for kontrollutvalgenes arbeid. Samarbeidet kan også inneholde 

erfaringsutveksling og diskusjon av problemstillinger knyttet til 

kontrollutvalgsarbeid. Aurskog-Høland kontrollutvalg har sagt seg interessert i å 

delta i et slikt samarbeid. 

4 SEKRETÆRFUNKSJON 
Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Aurskog-Høland kommune har blitt 

ivaretatt av Rokus IKS.  

Tidsbruk 
Kontrollutvalgets sekretariat har fram til 15.12.14 brukt 207 timer i kontrollutvalget 

i Aurskog-Høland kommune. Fordelingen på oppgaver ser slik ut: 

Oppgaver 2013 

Saksbehandling 168 

Møter kontr.utv. 39 

207 

Under saksbehandling ligger all saksforberedelse, herunder årsplan og årsrapport. 

Det er videre utsendelse av møteinnkallinger, referater og vedtak til videre 

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

tilrettelegging av møter. 

5 Avsluttende kommentarer 
Kontrollutvalgets oppgave er å ivareta kontroll- og tilsynsfunksjonen i kommunen på 

vegne av kommunestyret, med støtte og hjelp fra sekretariat og revisjon. Utvalget 

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

Dialogen med ordfører og rådmann oppleves som svært god. 

Aurskog-Høland februar 2015, 

John Arne Dalby 

leder kontrollutvalget 

Mona Moengen 

sekretariatsleder 
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VEDLEGG 

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

behandles 

Behandlet Oppfølgi

ng 

Ferd

ig 

24.1.14 01/2014 Melding om 
internkontroll, 
rådmannen orienterer. 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

02/2014 Kontrollutvalgets 
årsrapport 2013. 

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

Sendt kommunen 
11.2.13 

KS 17.3.13 
Sak 8/14 



03/2014 Vurdering av 
prioriteringer i Plan for 
forvaltningsrevisjon 
2013 – 2015. 

Plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2015 oppdateres, og legges frem på 
neste møte. 



04/2014 Vurdering av 
prioriteringer og 
fremdriftsplan i Plan for 
selskapskontroll 2013 - 
2015. 

Plan for selskapskontroll 2013 – 2015 oppdateres, og legges frem på 
neste møte. 



05/2014 Referater, orienteringer 
og diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 

06/2014 Rapportering fra Østre 
Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning. 



07/2014 Eventuelt. Ingen saker. 

26.2.14 08/2014 Selskapskontroll 
NORASONDE AS. 

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den til 
kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Kommunestyret vil følge opp revisjonens anbefalinger,

herunder at det

 gjennomføres bevisstgjøring av eierrollen for
eierrepresentantene i NORASONDE AS.

 utarbeides eierstrategi.

Særutskrift sendt 
28.3.2014 

KS 17.3.14 
Sak 10/14 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølgi

ng 

Ferd

ig 

09/2014 Selskapskontroll 
Krisesenteret IKS. 

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den til 
kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunen bør vurdere å samordne eierskapsspørsmål i
eksisterende forum.

2. Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber
eierrepresentantene i representantskapet i Romerike
krisesenter IKS om å følge opp følgende anbefalinger fra
revisjonen:

 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.
Revisjonene understreker at dette er forutsetningen for en
effektiv drift innenfor regler og rammer som gjelder for
selskapet.

Særutskrift sendt 
28.3.2014 

KS 17.3.14 
Sak 11/14 



10/2014 Undersøkelse av om 
vedtakene fra 
kommunestyret er mulig 
følge opp i ettertid. 

Kontrollutvalget anmoder kommunen om å endre praksis, og formulere 
vedtakene fullt ut slik at det ikke er tvil om hva som er innstilling og hva 
som er vedtak. 

Særutskrift sendt 
28.3.2014 

KS 17.3.14 
Sak 5/14 referatsak 



11/2014 Revidert Plan for 
forvaltningsrevisjon 
2013 – 2015. 

1. Kontrollutvalget vedtar revidert plan for forvaltningsrevisjon for
Aurskog-Høland kommune for perioden 2013-2015.

2. Planen sendes kommunestyret til orientering som referatsak.

Særutskrift sendt 
28.3.2014 

KS 17.3.14 
Sak 5/14 referatsak 



12/2014 Revidert Plan for 
selskapskontroll 2013 - 
2015. 

1. Kontrollutvalget vedtar revidert plan for selskapskontroll for
Aurskog-Høland kommune for perioden 2013-2015.

2. Planen sendes kommunestyret til orientering som referatsak.

Særutskrift sendt 
28.3.2014 

KS 17.3.14 
Sak 5/14 referatsak 



13/2014 Henvendelse til 
kontrollutvalget. 

Sekretær lager utkast til svarbrev. Kopi av svarbrevet sendes rådmannen. 
Svar sendt 
14.3.14 



14/2014 Referater, orienteringer 
og diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 

15/2014 Rapportering fra Østre 
Romerike 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølgi

ng 

Ferd

ig 

revisjonsdistrikt. 

16/2014 Eventuelt. Sekretariatet undersøker lovligheten av gebyrvedtaket. 
Notat sendt 
rådmannen for 
uttalelse 31.3.14 



23.4.14 17/2014 Årsregnskap og 
årsberetning 2013. 

Kontrollutvalgets uttalelse til Aurskog-Hølands kommunes årsregnskap 
og årsberetning 2013 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til 
formannskapet. 

Særutskrift sendt 
24.4.14. 

K-styret 5.5. 

18/2014 Gebyrer i innsynssaker, 
KU-sak 16/14. 

Kontrollutvalget stiller spørsmål ved hensiktsmessigheten og lovligheten 
å innføre betaling for innsyn, og  
sender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
• Kommunestyre ber rådmannen om å legge frem en sak for 
kommunestyret innen rimelig tid hvor behovet for å innføre 
betalingsplikt for innsynsbegjæringer er vurdert også i forhold til 
hensynet til innbyggerne rett til innsyn og kommunes utgifter ved en slik 
ordning. 

Kontrollutvalget ber om at utvalgets vedtak legges frem for 
formannskapet i forbindelse med behandlingen av sak 79/14. 

Særutskrift sendt 
24.4.14. 

Behandlet i k-styret  
25.8 sak 45/14 
Vedtak: Aurskog- 
Høland kommune 
innfører betaling for 
innsynsbegjæringer 
i samsvar med 
reglene i 
offentlighets- 
forskriften. 
Utredningsarbeider 
faktureres der 
arbeidet overstiger 
5 arbeidstimer. For 
2014 gjelder en 
timepris på kr. 500.- 

 

19/2014 Rapportering fra Østre 
Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning. 

20/2014 Referater, orienteringer 
og diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 

21/2014 Eventuelt. Fra utvalgets behandling: Katrine Nærby har tatt kontakt med 
sekretariatet angående kontrollutvalgets behandling av brev datert 
2.9.13. Utvalget har i sitt svar av 9.10.13 vist til hennes brev av 29.9.13. 

Kontrollutvalget har ikke mulighet til å behandle saken. Det foreligger en 
dom i Jordskifteretten og i Tingretten. Hvis saken fortsatt oppleves som 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølgi

ng 

Ferd

ig 

en konflikt, kan partene møtes i Konfliktrådet i Oslo og Akershus, og man 
kan gjøre en henvendelse dit. 

Ingen vedtak. 

21.5.14 22/2014 Henvendelse til 
kontrollutvalget 
angående 
administrasjonens 
oppfølging av 
Digernesetsaken. 

1. Kontrollutvalget gjør oppmerksom på at utvalget fører det
løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen
på vegne av kommunestyret.

2. Kontrollutvalget vil peke på at det er behov for at rådmannens
orienteringer om fremdriften i arbeidet med oppfølging av
Digernesetsaken legges frem som egen sak for kommunestyret,
og sendes ut sammen med de øvrige sakene, slik at
representantene eventuelt får mulighet til å stille spørsmål
innen 3 dager før behandling i henhold til kommunestyrets
reglement. På denne måten blir også publikum orientert.

3. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til
vedtak:

 Orienteringer om fremdriften i arbeidet med
oppfølging av Digernesetsaken legges frem som egen
sak for kommunestyret, og sendes ut sammen med de
øvrige sakene.

 Rådmannens svar på henvendelsen fra Simen
solbakken oversendes kommunestyret.

Særutskrift sendt 
kommunestyret 
22.5.14 

Kommunestyret 
16.6 sak 40/14 



23/2014 Forvaltningsrevisjonsrap
port – politiattester. 

1. Kontrollutvalget har særlig merket seg revisjonens anbefalinger og
konklusjoner, og tar rapporten til etterretning.

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
a. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.
b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp
rapporten. 
c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra

administrasjonen om status for oppfølging av
rapporten første halvår 2015.

Særutskrift sendt 
kommunestyret 
22. 5.14

Kommunestyret 
16.6 sak 41/14 



24/2014 Plan for et nytt 
forvaltningsrevisjonspro

Revisjonen arbeider videre med et forslag til problemstillinger som 
legges frem på neste møte. 

Særutskrift sendt 
revisjonen 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølgi

ng 

Ferd

ig 

sjekt på kriterier for 
tildeling av 
sykehjemsplass. 

22.5.14 

25/2014 Orientering om 
Romerike Revisjon. 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

26/2014 Rapportering fra Østre 
Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning. 

27/2014 Referater, orienteringer 
og diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 

28/2014 Eventuelt. Ingen vedtak. 

3.9.14 29/2014 Orientering fra 
rådmannen om 
kommunens system for 
behandling av 
tips/varsling. 

Kontrollutvalget tar informasjon om kommunens system for varsling til 
etterretning. 



30/2014 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrap
port om byggesak. 

Kontrollutvalget tar orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjon på 
byggesak til etterretning. 



31/2014 Oppsummeringsbrev 
regnskap 2013. 

1. Kontrollutvalgets tar oppsummeringsbrevet for 2013 for
Aurskog-Høland kommune og rådmannens svar til orientering. 
2. Kontrollutvalget vil følge opp om forholdene som er omtalt i
oppsummeringsbrevet er brakt i orden ved neste regnskapsavslutning. 



32/2014 Budsjett for kontroll og 
tilsyn 2015. 

1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og

tilsynsordningen for Aurskog-Høland kommune

vedtas og oversendes kommunen som

kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2015.

Poster 

Budsjett 

2015 

Kontrollutvalget Møtegodtgjørelse 90 000 

Arbeidsgiveravgift 13 000 

Særutskrift sendt 
4.9.14 

KS 15.12 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølgi

ng 

Ferd

ig 

Andre utgifter 35 000 

Sum  138 000 

Sekretariatet Ramme for 

virksomheten 

   174 000 

Revisjonen Ramme for 

virksomheten 

  1 405 000 

Kontroll og 

tilsyn 

1 717 000 

2. Forslaget følger formannskapets innstilling til

kommunestyret vedrørende budsjettet for Aurskog-

Høland kommune 2015.

3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med

spesifisering av bevilgede beløp for kontroll- og

tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget til orientering.

33/2014 Bestilling av 
forvaltningsrevisjonspro
sjekt på kriterier for 
tildeling av 
sykehjemsplass. 

Kontrollutvalget vedtar at prosjektet starter opp og ber revisjonen om å 
rapportere jevnlig. 

Særutskrift sendt 
4.9.14. 



34/2014 Revisors 
uavhengighetserklæring. 

Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger tas til orientering. 

35/2014 Rapportering fra 
Romerike Revisjon. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning. 

36/2014 Referater, orienteringer 
og diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 

37/2014 Eventuelt. Ingen vedtak. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølgi

ng 

Ferd

ig 

5.11.14 38/2014 Referater, orienteringer 
og diskusjoner. 

Fra behandlingen: 
Sekretær orienterte om at kommunestyret vil ta i bruk iPads fra 2015. 
De vil etter planen bli delt ut på siste kommunestyremøte før jul. Nytt 
saksbehandlingsprogram kommer i drift etter sommerferien 2015. 
Kontrollutvalget får tildelt iPads samtidig. Kontrollutvalget vil fra nyttår 
få innkallingen elektronisk. 
Vedtak: 
Sakene tas til orientering. 



39/2014 Revidert plan for 
selskapskontroll. 

1. Kontrollutvalget vedtar plan for selskapskontroll for kommunene på
Romerike.

2. Planen sendes kommunestyret som en referatsak.

Særutskrift sendt 
7.11.14 



40/2014 Samarbeid mellom 
kontrollutvalg. 

Kontrollutvalget ber sekretariatet å utarbeide et forslag til møteplass for 
kontrollutvalgene på Romerike.  



41/2014 Rapportering fra 
Romerike Revisjon. 

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

42/2014 Eventuelt. Fra behandlingen: 
Torvund tok opp en sak om rivning av låve på Vestre Bunes. 
Kommunestyret har vedtatt en kulturminneplan. Den er retningsgivende 
for administrasjonen. I kommunestyrevedtaket er det også vedtatt at 
kulturminner med vernekategori 2 skal bevares. Hvis administrasjonen 
ikke innstilte på å avvike fra planen, ville det ikke være nødvendig å 
legge saken fram for politisk behandling. Hvis administrasjonen innstiller 
på å avvike fra planen, skal saken til behandling i kommunestyret etter 
formannskapsbehandlingen. 
Vedtak: 
Sekretariatet undersøker saksbehandlingen nærmere. Saken settes opp 
til behandling i neste møte. 



3.12.14 43/2014 Orientering om 
overordnet 
revisjonsstrategi og 
revisjonsplan for 
regnskapsrevisjon 2014. 

Kontrollutvalget tar orientering om overordnet revisjonsstrategi for 
regnskapsrevisjon 2014 og revisjonsplan for Aurskog-Høland kommune 
til orientering. 



44/2014 Henvendelse til 
kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølgi

ng 

Ferd

ig 

45/2014 Årsplan for 
kontrollutvalget 2015. 

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2015.
2. Årsplanen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2015 til
orientering.

Særutskrift sendt 
4.12.14 



46/2014 Rapportering fra 
Romerike Revisjon. 

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

47/2014 Referater, orienteringer 
og diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 

48/2014 Eventuelt. Ingen vedtak. 

ok 
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KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

3/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon. 11.2.15 

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 
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KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

4/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 11.2.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2015 for kontrollutvalget i Aurskog - Høland, med jnr. 1 til 6 -2015.

2. Melding fra kommunestyret i sak 73/14 – årsplan 2015.

3. Årsrapport og årsregnskap for 2014 - Skatteoppkreverkontoret i Aurskog-Høland kommune.

4. Kvartalsrapport for 3. og 4. kvartal fra Romerike revisjon IKS.

5. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2015, sist redigert 3.2.15. (ikke vedlagt da dette er første

møte i 2015)

6. Tiltaksplan 2015, sist redigert 3.2.15.

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 

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

orientering om er:  

 Deloitte har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet levert en

evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat i kommunene. Siktemålet med

evalueringen er å styrke kunnskapsgrunnlaget om sentrale deler av den kommunale

egenkontrollen. Rapporten tegner et bilde av at kontrollutvalgene i stor grad fyller sin

funksjon i kommunene på en god måte. Kort fortalt har kontrollutvalgene vesentlig

betydning for kommunenes egenkontroll, sekretariatene bistår utvalgene på en god måte og

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll har en vesentlig innvirkning på læring og

forbedring i kommunene. (Rapporten er tilgjengelig på kommunal- og

moderniseringsdepartementet sin hjemmeside – gå inn på fanen «dokument» og videre inn

på «rapportar og planar»).

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Postliste for kontrollutvalget i Aurskog-Høland 2015 

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

1 2.12.2014 2.12.2014 x Birger Søby Henvendelse til kontrollutvalget. 411.2.2 

2 16.1.2015 16.1.2015 x Birger Søby Svar på henvendelse til Birger Søby. 411.2.2 

3 19.12.2014 19.12.2014 x Aurskog -Høland kommune Notat fra rådmann vedrørende varsling og 
mislighetssaker. 

411.6.4 

4 28.1.2015 28.1.2015 x Romerike Revisjon IKS Skjema fra eksternt varslingspunkt om 
varsling og mislighetssaker i 2014. 

411.6.4 

5 23.12.2014 23.12.2014 x Aurskog- Høland kommune Særutskrift fra sak 73/14 i kommunestyret. 411.1.4 

6 3.2.2015 3.2.2015 x Aurskog-Høland kommune Utdeling av iPad til kommunestyrets 
medlemmer. 

411.e-
post. 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Vedlegg 1 til sak 4/2015



Vedlegg 2 til sak 4/2015



Vedlegg 3 til sak 4/2015

































Dette er en kvartalsrapport fra Romerike revisjon IKS, selskapet utfører lovpålagt revisjon for 
kommunene på Romerike. Selskapet skal gjennom dialog og samhandling med folkevalgt og 
administrativt nivå i deltakerkommunene, og gjennom sin kontrollaktivitet bidra til å styrke 
tilliten til kommunalforvaltningen på Romerike.  

Drift 
Selskapet har i løpet av sommer/høst 2014 

etablert seg i på Jessheim. Den 16. oktober 

ble det avholdt offisiell åpning av selskapet i 

våre nye lokaler. Samme dag ble det også 

avholdt et eget seminar for 

kontrollutvalgsmedlemmene på Romerike.  

RRI har publisert egen hjemmeside, der det 

fortløpende legges ut nyheter fra revisjonen. 

Det sendes i tillegg ut fire nyhetsbrev per år. 

Besøk oss på www.romerikerevisjon.no 

Samlokalisering og overføring av ansatte har 

gått uten problemer. Sykefraværet har totalt 

sett vært på 2,5 %. RRI har inngått avtale 

med NAV om Inkluderende Arbeidsliv (IA-

virksomhet). 

Det har vært to vakante stillinger innen 

forvaltningsrevisjon. For å levere ihht. 

bestilling har vi benyttet oss av innleid 

bistand på to prosjekter. Stillingene er besatt 

fra 2015. Det er foretatt en konstituering i 

stillingen som leder for regnskapsenheten. 

Arbeidet med å rekruttere en permanent 

leder for enheten videreføres.   

I høst er det gjennomført seminar for de 

ansatte, hvor tema var selskapsstrategi og 

revisjonsdialog. Styret tar sikte på å ha 

utearbeidet strategi for selskapet i første 

tertial 2015.  

Revisjon 
Oppstartsperioden er avsluttet og RRI er i 

normal driftsfase.  

Hovedoppgaver i perioden: 

• Regnskapsrevisjon utføres nå for

første gang ved hjelp av

revisjonsverktøyet Descartes for alle

kommunene.

• Planlegging og gjennomføring av

regnskapsrevisjon, herunder tettere

dialogen med kontrollutvalget om

revisjonen for 2014.

• Forvaltningsrevisjonsprosjekter er

levert innenfor eiendomsforvaltning,

oppfølging av politiske vedtak. I

tillegg er det levert

revisjonsundersøkelser og notater

innenfor bl.a. teknisk sektor og

økonomifeltet.

• I tillegg er åtte forvaltnings- 

revisjonsprosjekter under arbeid

innenfor PLO og rus og psykiatri.

Selskapet leverer varslingstjenester til flere 

av kommunene. Det jobbes med å revidere 

avtaler som er inngått med de tidligere 

selskapene, og å få på plass nødvendige 

konsesjoner. 

Økonomi
Foreløpig prognoser viser et mindre 

overskudd.  

Kvartalsrapport for 3. og 4. kvartal 2014 

Vedlegg 4 til sak 4/2015



TILTAKSPLAN 

2015 

KONTROLLUTVALGET I  

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 

Oppdatert 3.2.15 

Vedlegg 6 til sak 4/2015



Kontrollutvalget i Aurskog-Høland kommune 
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Faste saker hvert møte 
 Orientering/rapportering fra revisjonen

 Oversikt over saker behandlet/til oppfølging i kontrollutvalget

 Referatsaker

 Eventuelt

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen 
11.2.15  Tips/varslinger 2014.

18.3.15  

23.4.15  Orientering om omstillingsprosjektet jf. Behandling av Økonomiplan 2014 – 2017.

27.5.15  

2.9.15  Oppfølging av Digernesetsaken? Vurdere behov.

21.10.15  Opplæring av nytt kontrollutvalg.

25.11.15  

Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 
11.2.15  

18.3.15  

23.4.15  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2014.

27.5.15  

2.9.15  

21.10.15  

25.11.15  Orientering om plan for revisjonsstrategi og revisjonsplan for regnskapsåret 2015.

Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon 
11.2.15  

18.3.15  Leveranse FR Kriterier for tildeling av sykehjemsplass

23.4.15  

27.5.15  Bestille neste forvaltningsrevisjonsprosjekt.

 Følge opp FR Politiattester (Første halvår 2015)

2.9.15  Behandle prosjektplan for neste forvaltningsrevisjonsprosjekt.

21.10.15  

25.11.15  Overordnet analyse.

Møte Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
11.2.15  

18.3.15  

23.4.15  

27.5.15  

2.9.15  

21.10.15  

25.11.15  Overordnet analyse.
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Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
11.2.15  

18.3.15  

23.4.15  

27.5.15  

2.9.15  Kontrollutvalget og Romerike Revisjon IKS utarbeider en skriftlig avtale om

finansiell- og forvaltningsrevisjon for 2015.

21.10.15  

25.11.15  Oppdragsansvarlig revisorer avgir skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet.

Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
11.2.15  

18.3.15  

23.4.15  

27.5.15  

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

kontrollutvalget.

21.10.15  

25.11.15  

Møte Oppgaver knyttet til kontrollutvalgets rapportering 
11.2.15  Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas, og sendes kommunestyret til orientering.

18.3.15  

23.4.15  

27.5.15  

2.9.15  

21.10.15  

25.11.15  Kontrollutvalgets årsplan for 2016 vedtas, og sendes kommunestyret til orientering.
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Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

Onsdag 18.3.2015, kl. 18.00. 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 




