
KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE 

Innkalte medlemmer Gunvor Helene Johansen (leder) 
Arnold Ruud (nestleder) 
Frøydis Brekke 
Hege Kristiansen Nettum 
Arild Hagen  

Kopi av innkallingen sendes: 

Ordfører Anne-Ragni K. Amundsen 

Rådmann Paul Glomsaker 

Revisor Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 

Sted Nannestad Bygdemuseum, Teiealleen 11 (ved siden av biblioteket). 

Tid Onsdag 14. mai kl. 08:00 – 11:00. 

Sekretær Konsulent Øystein Hagen  
(Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 81/ 99 50 34 02,ev. 
oyshag@lorenskog.kommune.no ) 

Invitert til sak Rådmann Paul Glomsaker i sak 06/2014. 

SAKSLISTE 

Sak nr. Sak Ca tid for 
behandling 

06/2014 Regnskapet og årsberetning 2013 for Nannestad kommune. 08:00 

07/2014 Revisjonsbrev 1-2013. 09:00 

08/2014 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Kompetanse i tjenestene. 09:30 

09/2014 Rapportering fra Øvre Romerike revisjonsdistrikt. 10:15 

10/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 10:30 

11/2014 Eventuelt. 11:00 

Gunnvor Helene Johansen (sign) 
Kontrollutvalgets leder 

 Lørenskog 7.5.14 

Øystein Hagen 
 Konsulent 
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Sak nr. Sak Møtedato 

06/2014 Regnskapet og årsberetning 2013 for Nannestad 

kommune. 

14.5.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
1. Årsregnskap og årsmelding 2013 (Egen utsendelse – ta med dokumentene i møtet)

2. Kopi av revisors beretning for Nannestad kommunes regnskap 2013

3. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2013.

4. Rapport til kontrollutvalget med revisjonens kommentarer til årsregnskapet 2013.

Saksopplysninger 
Kommunen skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. Årsregnskapet skal 

omfatte alle økonomiske midler som er til disposisjon for året, samt anvendelsen av dette 

(Kommunelovens § 48, punkt 1 og 2). Nannestad kommunes årsregnskap for 2013 er avlagt og 

fremlegges for kontrollutvalget til behandling (vedlegg 1).  

Rådmannen er innkalt til møtet for å presentere årsregnskap og årsberetning, og eventuelt svare på 

kontrollutvalgets spørsmål. Revisjonen vil redegjøre for revisjonsberetningen.   

I henhold til § 7 i ”Kontrollutvalgsforskriften” skal kontrollutvalget avgi 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. Bestemmelsen 

fastsetter kontrollutvalgets rett til å knytte kommentarer til årsregnskapet med revisjonsberetning før 

årsregnskapet behandles i kommunestyret. Forvaltnings- og økonomiutvalget i Nannestad avgir sin 

innstilling om årsregnskapet i møte 4. juni 2014. 

Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret. Årsberetningen skal oversendes 

kontrollutvalget før utvalget avgir uttalelse til årsregnskapet. Administrasjonen skal avgi 

årsberetningen uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. (Forskrift om årsregnskap og 

årsberetning § 10). 

Revisor skal avgi revisjonsberetning uten unødig opphold etter at årsregnskapet er avlagt og senest 

15. april, jf. forskrift om revisjon i kommuner, § 5.  I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om

følgende forhold: 

1. om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk,

2. om de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og

om beløpene i den revisjonspliktiges årsregnskap stemmer med regulert budsjett,

3. om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet er konsistens med årsregnskapet, og om

forslag til anvendelse av regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig

underskudd, er i samsvar med lov og forskrifter,
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4. om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig

registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.

Revisor har avlagt beretning 15.april 2014 (vedlegg 2).  

Kommunestyret selv godkjenner årsregnskapet. Det følger av kommuneloven § 48 at ”vedtaket må 

angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd.”  

Revisor må i ettertid følge opp at vedtaket er i samsvar med lov og forskrift. 

Nytt av året er at kommunen skal redegjøre for iverksatte og planlagte tiltak for å sikre betryggende 

kontroll og en høy etisk standard (jf. Kommuneloven § 48 nr.5). Eksempler på ulike typer tiltak som 

kan omtales er: 

 Kommunens arbeid med eller oppdatering av de etiske retningslinjer eller tiltak for å skape

oppmerksomhet og kunnskap om disse.

 Rådmannens arbeid med å forbedre internkontrollen,

 Kontrollutvalgets gjennomføring av forvaltningsrevisjoner på områder av betydning for

kommunens tillit og omdømme.

Vedlagt følger forslag til kontrollutvalgets uttalelse, se vedlegg 3. 

Revisjonen har utarbeidet en rapport til kontrollutvalget med revisjonens kommentarer til 

årsregnskapet 2013, se vedlegg 4. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalgets uttalelse til Nannestad kommunes årsregnskap og årsberetning 2013 vedtas, og 

oversendes kommunestyret med kopi til forvaltnings- og økonomiutvalget. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
Nannestad kommunestyre 



Vedlegg 2 til sak 06/2014
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Til kommunestyret i Nannestad kommune 

Kontrollutvalgets uttalelse til Nannestad kommunes årsregnskap for 2013 

I henhold til forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004 § 7 skal kontrollutvalget etter 

fremleggelse av revisjonsberetning fra revisor, avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas 

av kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan 

tas hensyn til den før dette organet avgir sin innstilling om årsregnskapet.   

Kontrollutvalget har i sitt møte 14. mai behandlet Nannestad kommunes årsregnskap for 

2013. Følgende dokumenter danner grunnlaget for vår uttalelse:  

 Nannestad kommunes årsregnskap og årsmelding for 2013

 Revisors beretning for 2013.

 Revisjonens kommentarer til årsregnskap 2013.

Avleggelsen av årsregnskap, årsmelding og revisjonsberetning er gjort til rett tid og i samsvar 

med lover og forskrifter. 

Det konstateres at Nannestad kommunes driftsregnskap viser et regnskapsmessig 

mindreforbruk på 22,1 mill. kroner. Netto driftsresultat var på 43,7 mill. kroner og utgjør 

6,1 % av kommunens samlede driftsinntekter i 2013. Dette er over Fylkesmannens anbefaling 

som er minimum 3 %, og at det over noe tid bør ligge mellom 3 og 5 %.   

I følge kommunelovens § 48 nr. 5 skal det i årsberetningen «redegjøres for tiltak som er 

iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk 

standard i virksomheten.» Det er redegjort for dette i beretningen. 

Det bemerkes at revisjonsberetningen avlegges uten forbehold. 

Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg § 8, påsett at det ikke foreligger åpne 

revisjonsmerknader ved årsskifte. 

Kontrollutvalget har ingen ytterligere bemerkninger til årsregnskapet 2013 for Nannestad 

kommune. 

Nannestad, den 14. mai 2014 

Gunvor Helene Johansen 

Leder av kontrollutvalget 

Kopi: Formannskapet 

Vedlegg 3 til sak 06/2014



Vedlegg 4 til sak 06/2014
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Sak nr. Sak Møtedato 

07/2014 Revisjonsbrev 1/2013. 14.5.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
1. Revisjonsbrev 1/2013

2. Rådmannens kommentarer til Revisjonsbrev 1/2013

Saksopplysninger 
I revisjonsforskriftens § 4 er det oppgitt flere forhold som revisor plikter å påpeke skriftlig. Ved 

revisjonen av årsregnskapet er det funnet avvik som faller inn under forskriftens § 4. Anmerkningen 

er ikke av en slik karakter at det har hatt innvirkning på konklusjonen i revisjonsberetningen for 

2013. 

Kontrollutvalgsforskriftens § 8 fastslår at kontrollutvalget skal påse at slike påpekninger blir fulgt 

opp. 

De forhold det nummererte brev tar opp gjelder flere lønnsrelaterte balanseposter og balanseposter 

for kortsiktig gjeld i kommunens regnskap som ikke var dokumentert avstemt ved avleggelsen av 

årsregnskapet. Avstemmingene er overlevert revisjonen i tiden etter regnskapsavleggelse og frem til 

avleggelse av revisjonsberetning. 

Sekretariatet har på vegne av kontrollutvalget bedt om rådmannens kommentarer til brevet (vedlegg 

2). 

Forslag til vedtak 
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.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Vedlegg 1 til sak 07/2014



Vedlegg 2 til sak 07/2014
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Sak nr. Sak Møtedato 

08/2014 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Kompetanse i 

tjenestene. 

14.5.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

 Forvaltningsrevisjonsrapport – Kompetanse i tjenestene (sendt medlemmene tidligere)

Saksopplysninger 
Prosjektet er gjennomført med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016 vedtatt av 

kontrollutvalgene i Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker. Kompetanse i tjenestene 

er av kontrollutvalgene sett på som et prioritert område for felles forvaltningsrevisjonsprosjekt. 

Prosjektet er derfor gjennomført i alle fem kommunene.  

Formålet med prosjektet er å undersøke om kommunen har en strategisk kompetansestyring som 

sikrer kommunen og den enkelte ansatte nødvendig kompetanse for å utføre kommunens oppgaver.  

Problemstillingene for undersøkelsen er: 

1. Hva slags planlegging, gjennomføring og evaluering har kommunen for å sikre virksomheten

og den enkelte medarbeider nødvendig kompetanse?

2. Er kommunens tiltak knyttet til kompetanseutviklingen, innenfor virksomheter rettet mot

barn og unge, i samsvar med lovkrav og avtaleverk?

Revisjonen har utarbeidet følgende revisjonskriterier: 

Kommunen skal foreta en strategisk kompetansestyring i samsvar med lovkrav og avtaleverk. Det vil 

si at: 

 Kommunen skal kartlegge de ansattes kompetanse og analysere kommunens

kompetansebehov, og utarbeide planer for gjennomføring av kompetansehevende tiltak, i

samsvar med lovkrav og avtaleverk.

 Kompetanseplaner bør:

- være forankret i overordnet planverk i kommunen 

- omhandle alle elementer i kompetansestyring som planlegging, gjennomføring og 

evaluering. 
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Revisjonens konklusjoner i rapporten vedrørende Nannestad kommune er følgende: 

Revisjonens konklusjon er at kommunen, ved tidspunkt for revisjonens undersøkelse, ikke har 

utarbeidet en overordnet strategi i kommunen for kompetanseutvikling. Revisjonen mener likevel at 

kommunen har et overordnet styringsverktøy, hvor også kompetanseutvikling er en del. Den 

overordnede planleggingen i kommunen utgår fra målsetninger i kommuneplanen som gjenspeiles i 

kommunens årlige økonomiplan med målkort som igjen gjenspeiles i de enkelte virksomhetenes 

virksomhetsplaner. Revisjonen anser det som positivt at kommunen har satt i gang et arbeid med å 

utarbeide en overordnet kompetanseplan. 

Revisjonen konkluderer med at man i varierende grad har utarbeidet helhetlige kompetanseplaner ute 

i virksomhetene. Flere ledere har også svart i spørreundersøkelsen at det ikke er utarbeidet 

kompetanseplan i sin virksomhet. I henhold til hovedtariffavtalen skal det utarbeides en plan for 

gjennomføring av kompetansehevende tiltak. 

Kommunen mangler en overordnet oversikt over kompetansen i kommunen, da denne oversikten 

først og fremst ivaretas på virksomhetsnivå. Revisjonen anser det arbeidet som gjennomføres i 2014 

med å skaffe en overordne oversikt som positivt.  

Revisjonens konklusjon er at kommunen gjennomfører tiltak for kompetanseutvikling, men hvordan 

kompetansetiltak gjennomføres er i varierende grad dokumentert i de ulike virksomhetene. 

Handlingsprogrammet for skolene skisserer dette mer konkret og kan være et eksempel på hvordan 

man kan gjøre det også i andre virksomheter i kommunen. Revisjonen synes det er svært positivt 

hvordan tilstandsrapporten benyttes i sammenheng med hva man behøver av kompetanse blant de 

ansatte i skolen. 

Revisjonens konklusjon er at kommunen ikke systematisk dokumenterer evaluering av planer for 

kompetanseutvikling og tiltak. Det betyr ikke at virksomhetene ikke evaluerer underveis, noe 

undersøkelsen tyder på at de gjør, men at dette ikke dokumenteres og inngår i et overordnet system 

for kompetanseutvikling. 

Revisjonens anbefalinger til Nannestad kommune er følgende: 

o Kommunen bør sørge for at det utarbeides kompetanseplaner ved alle virksomhetene som

omhandler alle elementer i kompetansestyringen som planlegging, gjennomføring og

evaluering. Kompetanseplanene bør være forankret i overordnet planverk i kommunen.

o Administrasjonen kan med fordel utvikle et felles dokumentert system for å kartlegge de

ansattes kompetanse og analysere kommunens kompetansebehov ved de ulike

virksomhetene.

Ifølge § 8 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. skal administrasjonssjefen gis 

anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten. Høringsfrist på 

rapporten er satt til 9. mai og høringssvar foreligger derfor ikke ved sakens utsendelse. Høringssvar 

vil bli utdelt i møtet.  
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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret med følgende 

innstilling: 

 Kommunestyret ber rådmann følge opp rapportens anbefalinger.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
Nannestad kommunestyre 
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Sak nr. Sak Møtedato 

09/2014 Rapportering fra Øvre Romerike revisjonsdistrikt. 14.5.14 

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 
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Sak nr. Sak Møtedato 

10/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 14.5.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2014 for kontrollutvalget i Nannestad, med jnr. 1 til 13 -2014.

2. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2014, sist redigert 7.5.14.

3. Tiltaksplan 2014, sist redigert 7.5.14.

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

15

16

17

18

19

20

21

22

Postliste 2013 for kontrollutvalget i Nannestad

Vedlegg 1 til sak 10/2014
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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 10/2014
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TILTAKSPLAN 

2014 

KONTROLLUTVALGET I 

NANNESTAD KOMMUNE 

Oppdatert 7.5.14 

Utarbeidet av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg 3 til sak 10/2014
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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 ved rådmannen vedørende nytt lønn- og personalsystem. 

 Orientering fra leder ved Myrstad barne- og avlastningsbolig. 

10.9.14  Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 

29.10.14   

10.12.14   

 

 

 

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.  

4.6.14   

10.9.14   

29.10.14  Orientering om plan for revisjonsstrategi for revisjonsåret 2014.  

10.12.14   
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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  Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Kompetanse i tjenestene. 

4.6.14   

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

2016.  

29.10.14   

10.12.14   

 

 

 

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 – DGI.   

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

29.10.14   

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  Kontrollutvalget og Romerike Revisjon IKS utarbeider en skriftlig avtale om 

finansiell- og forvaltningsrevisjon for 2014.  

10.9.14   

29.10.14  Vurdering av kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere.
3
 

 Oppdragsansvarlig revisors (både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon) avgir 

skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. 

10.12.14   

 

 

 

 

                                                 
1
 Plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2016, vedtatt i kommunestyret xx.xx.xx.  

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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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  

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  Kontrollutvalgets årsplan for 2015 vedtas og oversendes deretter til kommunestyret.

10.12.14 
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