
KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE 

Kontrollutvalgets 
medlemmer  

Arne Sømhovd (leder) 
Arvid Ruus (nestleder) 
Erland Vestli 
Gunvor A. Olsen 
Arne Olsen 

Kopi av innkallingen sendes: 

Ordfører Hilde Thorkildsen 

Rådmann Bitten Sveri 

Revisor Romerike Revisjon IKS 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 

Tid Torsdag 18.9.14 kl. 18.00 – 20.00. 

Sted Nittedal rådhus, møterom Slåttemyra. 

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) 

Innkalt til sak Enhetsleder for tildelingsenheten, Andreas Halvorsen, i sak 19/2014. 

SAKSLISTE 
Sak nr. Sak Ca. tid for 

behandling 

19/2014 Henvendelse til kontrollutvalget. 18:00 

20/2014 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor og 

regnskapsrevisor. 

18:45 

21/2014 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2015. 19:00 

22/2014 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 19:15 

23/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 19:45 

24/2014 Eventuelt. 20:00 

Arne Sømhovd (sign.) 
Kontrollutvalgets leder 

Lørenskog 11.9.14 

Øystein Hagen 
 Konsulent 
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Sak nr. Sak Møtedato 

19/2014 Henvendelse til kontrollutvalget. 18.9.14 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 
 

 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse om forhold rundt arv av en bolig på Skyttatunet 

bofellesskap. 

 

I merknadene til kontrollutvalgsforskriftens § 4 står det blant annet at «Kontrollutvalget kan i 

prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens/fylkeskommunens virksomhet så lenge det kan 

defineres som kontroll eller tilsyn.» Det står også at «Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle 

andre enn de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret/fylkestinget, eller der det framgår av 

forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Når det gjelder henvendelser fra andre enn 

kommunestyret/fylkestinget eller revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører under 

utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken.» 

 

Enhetsleder for tildelingsenheten, Andreas Halvorsen, vil gi en orientering til kontrollutvalget i 

denne saken.  

 

Det legges opp til en drøfting av saken etter orienteringen hvor kontrollutvalget må bestemme om de 

vil forfølge denne henvendelsen videre.  

 

 

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

20/2014 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor og regnskapsrevisor. 

18.9.14 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 
1. Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisjon (deles ut i møtet) 

2. Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig regnskapsrevisjon, Nittedal kommune 

3. Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig regnskapsrevisjon, Nittedal – eiendom KF 

 

 

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 egenvurdering for forvaltning- og regnskapsrevisjon tas til orientering. 

 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
 

 

 

 

 

 



Vedlegg 2 til sak 20/2014







Vedlegg 3 til sak 20/2014
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Sak nr. Sak Møtedato 

21/2014 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2015. 18.9.14 

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 lagt inn kr 8900 i arbeidsgiveravgift. Beregning av godtgjørelse til kontrollutvalget er basert på 

syv møter i året.   

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 Nittedal sin del vil dette utgjøre kr 215 477. 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 

den ble vedtatt av Nittedal kommunestyre 16.6.14.  

Revisjonen  

Nittedal 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. 

Nittedal kommunes driftstilskudd til Romerike Revisjon IKS for 2015: 

Sum årlig tilskudd = 1 872 720,-  

Ekstra driftstilskudd år 3 (oppstartstilskudd) = 84 000,-  

Samlet tilskudd 2015 = 1 956 720,- 

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 63 400 50 000 

Uforutsette oppgaver – Disp. 
KU 75 000 75 000 

Arbeidsgiveravgift 8 900 

Abonnementer 3 000 3 000 

Møteutgifter/bevertning 2 000 2 000 

Kurs 35 000             35 000 

Sum 187 300            165 000 

Sekretariatet Ramme for virksomheten 215 477*) 205 308 

Revisjonen Ramme for virksomheten 1 956 720*)  1 970 400 

2 359 497 2 340 708 

*) Ikke behandlet i representantskapet 
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Forslag til vedtak 
1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Nittedal 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 63 400 50 000 

Uforutsette oppgaver – Disp. 
KU 75 000 75 000 

Arbeidsgiveravgift 8 900 

Abonnementer 3 000 3 000 

Møteutgifter/bevertning 2 000 2 000 

Kurs 35 000             35 000 

Sum 187 300            165 000 

Sekretariatet Ramme for virksomheten 215 477*) 205 308 

Revisjonen Ramme for virksomheten 1 956 720*)  1 970 400 

2 359 497 2 340 708 

*) Ikke behandlet i representantskapet 

2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Nittedal

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 
Nittedal 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 21/2014



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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KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

22/2014 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 18.9.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 

Revisjonen vil blant annet gi en orientering om: 

 Pågående forvaltningsrevisjonsprosjekt

 Revidering av plan for forvaltning 2014 – 2016

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

23/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 18.9.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2014 for kontrollutvalget i Nittedal, med jnr. 1 til 23 -2014.

2. Melding om vedtak i kommunestyret sak 66/14 - Oppfølging av vedtak i KST-sak 56/13

Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Anskaffelser og kontraktsoppfølging kommunalteknisk

driftsavdeling og kommunalteknisk planavdeling.

3. Melding om vedtak i kommunestyret sak 67/14 – Kontrollutvalgets årsplan 2014.

4. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2014, sist redigert 11.9.14.

5. Tiltaksplan 2014, sist redigert 11.9.14.

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 

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 21.01.2014 20.01.2014 x Skedsmo kemnerkontor

Årsrapport og årsregnskap for Skedsmo 

kemnerkontor 2013. 420.7.3

2 11.02.2014 11.02.2014 x Nedre Romerike distriktsrevisjon Eierskapskontroll NORASONDE AS 420.10.3

3 11.02.2014 11.02.2014 x Nedre Romerike distriktsrevisjon Eierskapskontroll Romerike Krisesenter IKS 420.10.3

4 07.02.2014 07.02.2014 x Nedre Romerike distriktsrevisjon Eierskapskontroll ROAF IKS 420.10.3

5 17.02.2014 17.02.2014 x Nedre Romerike distriktsrevisjon

Nedre Romerike distriktsrevisjon 

uavhengighetserklæringer for 2014 420.3.1

6 17.02.2014 14.02.2014 x Nedre Romerike distriktsrevisjon

Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt – 

Nittedal kommune: Oppfølging av vedtak. 420.9.2

7 27.01.2014 27.01.2014 x Miljøhuset Gnistregn AS Innkalling til kontrollutvalget. 420.2.2

8 18.02.2014 18.02.2014 x Skatt Øst

Kontrollrapport 2013 vedrørende 

skatteoppkreverfunksjonen for Nittedal 

kommune. 420.5.1

9 10.03.2014 10.03.2014 x Nittedal kommune Protokoll 27.02.14. 420.5.4

10 10.03.2014 10.03.2014 x Nittedal kommune Særutskrift i sak 04 til 07/2014. 420.5.5

11 10.03.2014 10.03.2014 x Nittedal kommune Særutskrift i sak 02/2014. 420.5.5

12 11.03.2014 06.12.2013 x Nittedal kommune

Organisering av sekor for miljø og 

samfunnsutvikling 420.e-post

13 12.03.2014 12.03.2014 x ROKUS IKS

Innkalling til møte i representantskapet i Rokus 

IKS 420.e-post

14 09.04.2014 09.04.2014 x Nittedal kommune

Innkalling av rådmannen til møte i KU 8.5.14 i 

forbindelse med årsregnskapet 2013 420.2.2

15 09.04.2014 09.04.2014 x Nittedal-eiendom KF

Innkalling av daglig leder i Nittedal-eiedom KF til 

møte i KU 8.5.14 i forbindelse med årsregnskapet 

2013 420.2.2

16 11.04.2014 11.04.2014 x Nittedal kommune

Nittedal kommunes årsberetning og årsregnskap 

for 2013 420.7.3

17 11.04.2014 11.04.2014 x Nittedal kommune

Nittedal-eiendom KF årsberetning og årsregnskap 

for 2013 420.8.3

18 15.04.2014 15.04.2014 x Nedre Romerike distriktsrevisjon Revisors beretning Nittedal kommune 2013 420.7.3

Postliste 2014 for kontrollutvalget i Nittedal

Vedlegg 1 til sak 23/2014



19 15.04.2014 15.04.2014 x Nedre Romerike distriktsrevisjon

Revisors beretning Nittedal-eiendom KF 

kommune 2013 420.8.3

20 28.04.2014 23.04.2014 x Nittedal kommune

Rapport fra Nittedal kommune vedrørende 

varslingssaker i Nittedal kommune. 420.6.1

21 30.04.2014 30.04.2014 x Nittedal kommune Nittedal kommunes årsmelding for 2013. 420.7.3

22 08.05.2014 08.05.2014 x Nedre Romerike distriktsrevisjon

Rapport fra NRD vedrørende varslingssaker i 

Nittedal kommune. 420.6.1

23 25.08.2014 25.08.2014 x Nittedal kommune

Innkalling av enhetsleder, Andreas Halvorsen, til 

møtet 18.9.14. 420.e-post.

24
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SAKSDOKUMENT 

Arkivsaknr.: 13/01145-14 
Arkivkode: 216 
Saksbehandler Inge Bjur Halvorsen 

Saksgang Møtedato 

Formannskapet 10.06.2014 
Kommunestyret 16.06.2014 

OPPFØLGING AV VEDTAK I KST-SAK 56/13 
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - ANSKAFFELSER OG 
KONTRAKTSOPPFØLGING KOMMUNALTEKNISK 
DRIFTSAVDELING OG KOMMUNALTEKNISK PLANAVDELING 

SAMMENDRAG: 
Denne saken er en oppfølging av vedtak i kontrollutvalgets saker 14/2013 og 
27/2013 og i kommunestyret i sak 56/13 vedrørende Forvaltningsrevisjonsprosjekt – 
anskaffelser og kontraktsoppfølging – kommunalteknisk driftsavdeling og 
kommunalteknisk planavdeling. 

Forvaltningsrevisjonsrapporten har bidratt til sterkt fokus på innkjøp, 
innkjøpsforståelse, betydningen av dokumentasjon og skriftlighet og kontinuerlig 
fokus på området. Regelverket kan være komplisert, og det kan være vanskelig å 
avgjøre hvilket regelverk som skal følges. Etablering av en innkjøpsavdeling, som 
skal ha fokus på innkjøp i hele organisasjonen, er et viktig ledd i profesjonaliseringen 
i kommunen.  

Det er positivt at IINR vil gjennomgå sin avtalestruktur i samarbeid med 
deltakerkommunene, for å vurdere om enkelte avtaler er viktigere enn andre avtaler. 
Rådmannen ser store fordeler ved samordnede innkjøp i regionen. Dette gir både 
slagkraft i regionen, tidsbesparelse og mer effektive innkjøp. 

Rådmannen fokuserer på innkjøp i driftsavtalene, og har jevnlig innkjøp på agendaen 
på enhetsledermøter og fellesmøter med alle avdelingsledere. Rådmannen har også 
satt fokus på korrupsjon, både gjennom ekstern møtedeltakelse og gjennom 
medlemskap i Transparency International. 

Vedlagte delrapport gir en oversikt over status på innkjøpsområdet per april 2014 og 
hva som er planlagt utført av aktiviteter i 2014. Rådmannen vil foreta 
sluttrapportering i årsmeldingen for 2014.  

Rådmannen vil fortsatt arbeide systematisk med innkjøp fremover. 

Vedlegg 2 til sak 23/2014
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RÅDMANNENS INNSTILLING: 
1. Delrapport for oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 56/13 tas til

orientering
2. Sluttrapport gjøres i årsmeldingen for 2014

RÅDMANNEN I NITTEDAL 

Anne-Birgitte Sveri 

Godkjent og ekspedert uten underskrift 
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Vedlegg: 
1. Brev av 14.11.13 til Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS.
2. Særutskrift av kontrollutvalgets sak 27/2013 Oppfølging av

forvaltningsrevisjonsprosjektet – Anskaffelser og kontraktsoppfølging –
kommunalteknisk driftsavdeling og kommunalteknisk planavdeling

3. Delrapport – oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 56/13 datert 23. mai
2014 

Andre dokumenter (ikke vedlagt): 
Forvaltningsrevisjonsrapport – Anskaffelser og kontraktsoppfølging – 
kommunalteknisk driftsavdeling og kommunalteknisk planavdeling 

Utrykte vedlegg fås ved henvendelse til ordførerens sekretær 

SAKSFRAMSTILLING: 

Bakgrunn for saken: 
Rådmannen viser til vedtak i kontrollutvalgets saker 14/2013 og 27/2013 og i 
kommunestyret i sak 56/13 vedrørende Forvaltningsrevisjonsprosjekt – anskaffelser 
og kontraktsoppfølging – kommunalteknisk driftsavdeling og kommunalteknisk 
planavdeling. 

Saksopplysninger 
Rådmannen har i brev av 14.11.13 redegjort for kontrollutvalget om fremdrift i 
oppfølging av ovennevnte forvaltningsrevisjonssak. Rådmannen har også deltatt på 
kontrollutvalgets møte om saken. Kontrollutvalget har bedt rådmannen om en 
sluttrapport. Vedlagt i denne saken er delrapport som viser status på arbeidet per 
april 2014 og videre arbeid med dette i 2014. Rådmannen vil forta sluttrapportering i 
årsmelding 2014.  

Det har vært arbeidet systematisk med oppfølging av anskaffelser i Nittedal over lang 
tid. Med bakgrunn i det økte fokuset på innkjøp, har rådmannen foreslått og fått 
tilslutning til en ny stilling på innkjøpsområdet for 2014. Stillingen er besatt, og ny 
avdelingsleder tiltrer i mai 2014. Sammen med innkjøpsrådgiver innebærer dette en 
betydelig styrking av området. 

Å forbedre kommunens anskaffelser er en kontinuerlig prosess. Rådmannen har i 
lang tid tatt til orde for at Interkommunal Innkjøpsordning Nedre Romerike (IINR) skal 
ta et større ansvar for innkjøp som er av felles interesse for samarbeidskommunene. 
På møte i mai ble det bekreftet at IINR skal starte arbeidet med en gjennomgang av 
de avtalene som IINR har inngått, med sikte på å harmonisere dem mot 
kommunenes behov. Porteføljen av avtaler i regi av IINR er ikke gjennomgått med et 
strategisk fokus tidligere. Mange av avtalene er inkludert i IINRs portefølje på et 
tidspunkt hvor innkjøp ikke var like prioritert. 

Det er stor enighet om strategisk fokus på innkjøp, både gjennom IINR og i den 
enkelte kommune. Kommunene på Nedre Romerike har derfor i de siste årene satset 
betydelig på å styrke innkjøpsfunksjonen. Dette gjelder også for Nittedal kommune. 
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Langsiktig og systematisk fokus er nødvendig for å gjøre gode anskaffelser og for å 
spre kunnskap om gode og riktige anskaffelser i kommunene. 

Forvaltningsrevisjonsrapporten har satt fokus på en rekke viktige og sentrale 
spørsmål når det gjelder innkjøp. Disse spørsmålene har fulgt kommunen det siste 
året, og vil følge kommunen i årene fremover.  

Vedlagte rapport gir en oversikt over arbeidet i Nittedal kommune pr april 2014. 
Arbeidet er en del av en kontinuerlig prosess, og vil fortsette i årene fremover. 
Vedlagte rapport er derfor status pr i dag. Rådmannen vil fortsatt ha fokus på 
innkjøpsområdet, og dette er et sentralt tema ved gjennomgang av 
kommunalsjefenes og enhetsledernes driftsavtaler. 

Forhold til eksisterende plandokument 
Ingen  

Økonomiske konsekvenser 
Gode og riktige innkjøp vil kunne spare kommunen for store utgifter. 

Miljøkonsekvenser 
Gode innkjøp hvor kommunen stiller relevante miljøkrav vil påvirke miljøet positivt 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (beredskap) 
Ingen 

Konsekvenser for universell utforming (Diskriminerings og 
tilgjengelighetsloven)  
Ingen 

Konsekvenser for folkehelse 
Ingen 

Konsekvenser for forebygging av kriminalitet 
Ingen 

Vurdering av konsekvenser for barn og unges interesser 
Ingen 

Rådmannens vurdering 
Forvaltningsrevisjonsrapporten har bidratt til sterkt fokus på innkjøp, 
innkjøpsforståelse, betydningen av dokumentasjon og skriftlighet og kontinuerlig 
fokus på området. Regelverket kan være komplisert, og det kan være vanskelig å 
avgjøre hvilket regelverk som skal følges. Etablering av en innkjøpsavdeling, som 
skal ha fokus på innkjøp i hele organisasjonen, er et viktig ledd i profesjonaliseringen 
i kommunen.  
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Det er positivt at IINR vil gjennomgå sin avtalestruktur i samarbeid med 
deltakerkommunene, for å vurdere om enkelte avtaler er viktigere enn andre avtaler. 
Rådmannen ser store fordeler ved samordnede innkjøp i regionen. Dette gir både 
slagkraft i regionen, tidsbesparelse og mer effektive innkjøp. 

Rådmannen fokuserer på innkjøp i driftsavtalene, og har jevnlig innkjøp på agendaen 
på enhetsledermøter og fellesmøter med alle avdelingsledere. Rådmannen har også 
satt fokus på korrupsjon, både gjennom ekstern møtedeltakelse og gjennom 
medlemskap i Transparency International. 

Rådmannen vil fortsatt arbeide systematisk med innkjøp fremover. 

Vedlagte delrapport gir en oversikt over status på innkjøpsområdet per april 2014 og 
hva som er planlagt utført av aktiviteter i 2014. Rådmannen vil foreta 
sluttrapportering i årsmeldingen for 2014. 

Forslag til alternativer 
Ingen 

Konsekvenser 



NITTEDAL KOMMUNE 
- der storby og Marka møtes 

Enhet for Økonomi 

Postadresse: 
Postboks 63, 1483 Hagan 

E-post: 
postmottak@nittedal.kommune.no 

Besøksadresse: 
Moveien 1, 1482 Nittedal 

Tlf  : 67059000 

Fax: 67 07 22 70 

Bankkonto: 
7101 05 04001 

Organisasjonsnr: 
971 643 870 

Romerike kontrollutvalgssektretariat IKS 

v/ Øystein Hagen 

Vår ref: Deres ref: Dato: 
13/01145-12 420.2.2.-11.13 14.11.2013 

TILBAKEMELDING VEDRØRENDE IGANGSATTE TILTAK TIL KST-
SAK 56/13  

Rådmannen viser til vedtak i kontrollutvalget og i kommunestyret i sak 56/13 
vedrørende Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Anskaffelser og kontraktsoppfølging – 
kommunalteknisk driftsavdeling og kommunalteknisk planavdeling.  

Rådmannen ser alvorlig på de forhold som er avdekket, og arbeider systematisk og 
målrettet med å bedre de forhold som er påpekt i rapporten og i kontrollutvalgets og 
kommunestyrets vedtak. 

Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende vedtak: 
1. At det settes inn tiltak som sikrer at alle deler av en anskaffelsesprosess blir

gjennomført i tråd med regelverket.

2. Det må sørges for å sikre kompetanse om og kvalitetssikringen av

anskaffelsessakene.

3. Det må nedfelles tydelige skriftlige ansvarslinjer.

4. Det må nedfelles skriftlige rutiner for kontraktsoppfølging. Dette må bygge på

en risikovurdering av det enkelte området, og gjelder særlig for bruk av

rammeavtalene.

5. Det må sørges for at all dokumentasjon i anskaffelsessaker blir arkivert i

kommunens elektroniske arkiv.

Rådmannen gir i det følgende status på oppfølging av de ovennevnte punkter, og 
viser også i denne forbindelse til kontrollutvalgets innstilling i 4 kulepunkter. 

Status på innkjøpsområdet i Nittedal kommune 
Ansvaret for innkjøpsfunksjonen i Nittedal kommune er fordelt mellom 
innkjøpsrådgiver i Økonomienheten og innkjøpsansvarlige i de enkelte enheter. 

Vedlegg 2 til sak 23/2014



10/1-6 Side 2 

Innkjøpsrådgiver er rådgiver i forhold til enhetenes innkjøp, og er også kontaktpunkt 
mot IINR (Interkommunalt Innkjøpsråd Nedre Romerike). All oppfølging av 
rammeavtaler mv gjøres gjennom innkjøpsrådgiver. 

Innkjøpsrådgiver har i perioden oktober 2012 til oktober 2013 hatt sykefravær. Det 
har ikke vært mulig å tilsette vikar i stillingen, siden det har vært usikkerhet om 
lengden på sykefraværet. Den sentrale innkjøpsfunksjonen har derfor vært dekket 
av økonomisjefen i denne perioden. Økonomisjefen har også ansvar for å følge opp 
konklusjonene fra kontrollutvalg og kommunestyret. 

Det har vært arbeidet systematisk med oppfølging av innkjøpsfeltet i Nittedal 
kommune over lang tid.  

Mange av forholdene revisjonsrapporten tar for seg dreier seg om forhold som går 
lang tid tilbake. 

I forbindelse med Spataket ble det foretatt en rekke endringer i den opprinnelige 
strukturen i Nittedal kommune. Dette innebar bl a at økonomiansvaret ble lagt til de 
nyopprettede enhetene, og det ble forutsatt at dette skulle følges med bedre og 
økte ressurser til rådgivning sentralt. Dette skjedde ikke. Da det ble satt fokus på 
innkjøpsarbeidet fra revisjonen i revisjonsrapporten «Offentlige anskaffelser – 
overholder kommunen anskaffelsesreglene?» som ble behandlet i KST-sak 86/09, 
ble det vedtatt at det skulle tilsettes en innkjøpsrådgiver i 50 pst stilling. Denne ble 
utvidet til 100 pst i mars 2010.  

Det har vært holdt en rekke kurs mv på innkjøpsområdet siden 2009. Rådmannen 
ser i ettertid at kursene kunne vært mer fokusert på utfordringene innen hver sektor. 
Det er mer komplisert med store anskaffelser innen bygg og anleggsbransjen enn 
på andre sektorer. 

I forbindelse med utredningen om teknisk enhet, ble det besluttet å etablere et 
bestiller – utførersystem. Modellen ble ikke tilstrekkelig utredet, og 
grensedragningene mot økonomienheten og rådgiverstillingen der ble ikke 
formalisert. Dette har bidratt til at innkjøpene og også dokumentasjonen av disse på 
teknisk enhet også i de senere årene ikke har vært av en ønsket kvalitet.  

Dette er det nå grepet tak i. 

Rådmannen redegjør her for de overordnede grep som er nødvendige for tydelige 
ansvarslinjer innenfor feltet innkjøp i Nittedal kommune. 

Arbeidet har vært utført på flere nivåer: 
1. Avklare ansvarsdeling mellom IINR (Interkommunalt Innkjøpsråd Nedre

Romerike) og Nittedal kommune

For å definere størrelsen og omfanget på Nittedal kommunes innkjøpsfunksjon er 
det viktig å avklare ansvarsområdet og omfanget av det arbeidet IINR skal utføre for 
medlemskommunene. Rådmannen har i dialog med rådmannen i vertskommunen 
Sørum søkt å bringe på det rene om IINRs medlemskommuner er interessert i en 
styrking av IINR. Forvaltningsrevisjonsrapporten omtaler flere prosjekter hvor det 
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kunne være aktuelt med en felles avtale, ett eksempel er slambehandling. Gjennom 
en styrking av IINR vil kommunens innkjøp kunne fokuseres på spesielle innkjøp 
som en kommune alltid skal ha fokus på. I samtalene har det vist seg at 
kommunene i IINR gjennom de siste årene har satset på ulik måte på 
innkjøpsfunksjonen. Dette innebærer f eks at Aurskog-Høland, som tidligere ikke 
hadde innkjøpsrådgiver, nå har 3 personer som arbeider med slike spørsmål i 
kommunen. Tilsvarende endringer er skjedd også hos andre kommuner. På det 
nåværende tidspunkt synes det derfor vanskelig å komme til en enighet om en 
betydelig utvidelse av IINR. Utkast til endret avtale skal opp i møte mellom 
økonomisjefene i samarbeidskommunene fredag 22.11.13. 

2. Sikre en forankring og gjennomføring av endringer i Nittedal kommune

gjennom

a. Å avklare organiseringen av innkjøp mellom Teknisk enhet, nå Sektor for

miljø og samfunnsutvikling (SMS) og økonomienheten

b. Å avklare organiseringen av innkjøpsfunksjonen internt i SMS

c. Styrke den generelle innkjøpskompetansen

d. Sikre nødvendig dokumentasjon for alle innkjøp i Nittedal kommune

Generelt 
Som et ledd i budsjettbehandlingen for HP 2014-17 har rådmannen foreslått å 
etablere en stilling som innkjøpsrådgiver (jurist) plassert i økonomienheten. 

Det er iverksatt en gjennomgang av SMS på bakgrunn av funnene i 
forvaltningsrevisjonsrapporten. Det er fokusert på organisering, som bl a tar 
utgangspunkt i Ernst og Young-rapporten, og ønske om en enhetlig 
delegasjonsstruktur og ønske om å bygge opp SMS på lik måte som øvrige sektorer 
i Nittedal kommune. Dette innebærer at SMS skal organiseres som en hvilken som 
helst annen sektor i Nittedal kommune, med enheter og tydelige ansvarslinjer. 
Bestiller- utførermodellen videreføres ikke. Det er nedsatt en partssammensatt 
gruppe som arbeider med organisasjonsspørsmålet, og det er foreslått midler i 
forslaget til handlingsplan for 2014-2017  til en eventuell organisasjonsendring som 
følge av dette arbeidet. Når gjennomgangen er foretatt og presentert for 
styringsgruppen (Strategisk Ledergruppe) og behandlet i MBU 
(Medbestemmelsesutvalget) vil endringene bli foretatt. 

Gjennomgangen vil også fokusere på ansvarsfordeling mhp innkjøp i den nye 
organisasjonen SMS. Det er på det nåværende tidspunkt ikke presentert en 
konklusjon for arbeidet, men rådmannen legger til grunn at innkjøpskompetanse 
skal etableres sentralt i sektoren, og det skal etableres tydelige ansvarslinjer mot 
Økonomienheten og medarbeiderne der. 

I tillegg til dette skal det etableres klare rutiner i Kompasset for hvordan innkjøp skal 
dokumenteres, prosesslinjer og hvem som skal ha ansvar for hvilke deler av 
prosessen. 

Fokus på opplæring i innkjøp 
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Nittedal har i de siste 4 årene hatt fokus på innkjøp. Fokus på dette er nedfelt i den 
enkelte leders driftsavtale. Det har vært fortløpende opplæring innenfor 
innkjøpsområdet. Innkjøp er vanskelig, og noen sektorer har fler utfordringer enn 
andre. 

Nittedal kommune har hatt en gjennomgang med revisjonen vedrørende 
forvaltningsrevisjonsrapporten, og de forhold som er påpekt der. Kapitlet om 
offentlige innkjøp har vært diskutert på ledermøter, og den enkelte kommunalsjef 
har tatt dette med til møter i sine sektorer. De overordnede spørsmålene i rapporten 
skal opp til bred diskusjon internt gjennom bl a et seminar, som blir holdt den 
21.11.13. 

Rådmannen vil fortsette å ha jevnlig fokus på temaet fremover. 

E-handel 
Rådmannen arbeider, sammen med flere andre kommuner på Nedre Romerike, for 
å innføre e-handel. E-handel vil sikre større avtalelojalitet, bidra til mer transparente 
prosesser og sikre skriftlige bestillinger. 

Kontraktarkiv 
Ett vesentlig punkt i revisjonsrapporten var tilgang til et felles kontraktarkiv. IINR har 
arbeidet med en tilnærming til et system kalt konkurransegjennomføringsverktøy 
(KGV). I påvente av en avklaring på dette systemet har ikke rådmannen 
implementert et eget kontraktarkiv i Nittedal kommune. Rådmannen har ikke funnet 
midler til et slikt kontraktarkiv i HP 2014, og den løsningen som finnes i Public 360 
vil derfor bli iverksatt etter oppgradering av systemet tidlig i 2014.  

Fordelene med å ta i bruk KGV vertøyet som IINR skal implementere vil være at 
systemet til enhver tid skal være oppdatert med korrekte maler og veildninger for 
gjennomføring av konkurranser.   

I følge kommunens rutiner skal kontraktene oppbevares i kommunens arkivsystem 
Public360 på den enkelte anskaffelsessak.  

Dokumentasjon 
Det er viktig å følge forvaltningsrevisjonsrapportens krav om dokumentasjon, både i 
form av avtaler og i form av avrop på rammeavtaler. Et elektronisk 
saksbehandlingssystem gir gode muligheter for dokumentasjon, og kravet følges 
opp i kommunalsjefenes driftsavtaler.  

Oppsummering, svar på kommunestyrets vedtak pr november 2013 
Pkt 1: Dette har vært og vil være fokus i ledergruppa fremover, og vil bli nedfelt i 
driftsavtalene. 
Pkt 2: Følges opp med opplæring, fokusering og en ny stilling som juridisk rådgiver 
innenfor anskaffelser 

Pkt 3: Tydelige skriftlige ansvarslinjer blir nedfelt i stillingsbeskrivelser og vil 
ytterligere bli forsterket gjennom driftsavtalene med kommunenes ledere 
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Pkt 4: Kontraktsoppfølging: Tydelige skriftlige rutiner er under arbeid i kommunen, 
både på overordnet nivå og i de enkelte sektorer.  

Pkt 5: Arkivering av kontrakter: Dette er under vurdering, saken er implementert i 
sammenheng med oppgradering av kommunens elektroniske arkivsystem. Før 
kontraktarkivet trer i kraft er rutinen at alle kontrakter skal arkiveres på 
anskaffelsessaken i Public360.  

Med vennlig hilsen 

Anne-Birgitte Sveri Inge Bjur Halvorsen 
rådmann økonomisjef 

Godkjent og ekspedert uten underskrift 

Vedlegg: 1 



Arkivsak-dok. 14/01410 
Arkivkode 
Saksbehandler Reidun Bye 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 16.06.2014 67/14 

SAKSPROTOKOLL 

Kontrollutvalgets årsplan 2014 

Kommunestyret har behandlet saken i møte 16.06.2014 sak 67/14 

Votering 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2014 til orientering. 

Vedlegg 3 til sak 23/2014



KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE 

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

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

27.2.14 01/2014 Virksomhetsbesøk til 

Miljøhuset Gnisten AS og 

Gnistregn AS. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 


27.2.14 02/2014 Prosjektplan for 

forvaltningsrevisjonsprosjekt – 

Nittedal kommune: Oppfølging 

av vedtak. 

Revisjonen bes å gjennomføre prosjektet i henhold til 

prosjektplanen. Prosjektplanen legges til grunn for prosjektet 

Nittedal kommune: Oppfølging av vedtak. Ved eventuelle større 

endringer i prosjektplanen orienterer revisjonen kontrollutvalget 

om dette. 

NRD 


27.2.14 03/2014 Felles innledning ved Nedre 

Romerike distriktsrevisjon for 

selskapskontrollene i 

Romerike krisesenter IKS, 

ROAF IKS og Norasonde. 

Saken tas til orientering. 


27.2.14 04/2014 Eierskapskontroll i Romerike 

krisesenter IKS. 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar rapporten til orientering om ber om at:  

1. Rådmann legger frem en sak som inneholder en vurdering av et

eventuelt eierforum i 

Romerike krisesenter IKS.

2. Representantskapets medlem følger opp følgende anbefalinger:

 Det har vært krevende for kommunene å forankre egen

eierstyring inn mot representantskapsmøter

(eierstyringssløyfen) på grunn av svikt i rutinene fra

selskapets side. Representantskapet som eierorgan bør

forsikre seg om at selskapet følger dette opp.

Kommunestyre 


Vedlegg 4 til sak 23/2014
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

 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.

3. Kommunestyret må påse at Nittedals eierrepresentant følger opp

disse punktene. 

4. Eiermeldingen bør gjennomgås i kommunestyret minst annen

hvert år. 

27.2.14 05/2014 Eierskapskontroll i ROAF 

IKS. 

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 anbefaling om

at det gjennomføres bevisstgjøring av eierrollen for

representantskapets medlemmer i Romerike

Avfallsforedling IKS.

3. Kommunestyret må påse at Nittedals eierrepresentant

følger opp disse punktene.

4. Eiermeldingen bør gjennomgås i kommunestyret minst

annen hvert år.

Kommunestyre 


27.2.14 06/2014 Eierskapskontroll i 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.

3. Kommunestyret må påse at Nittedals eierrepresentant

følger opp disse punktene.

4. Eiermeldingen bør gjennomgås i kommunestyret minst

Kommunestyre 
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Behandlet Oppfølging Ferdig 

annen hvert år. 

27.2.14 07/2014 Kontrollutvalgets årsrapport 

for 2013. 

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 vedtas.

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til

vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2013

til orientering.

Kommunestyre 


27.2.14 08/2014 Rapportering fra Nedre 

Romerike distriktsrevisjon. 

Saken tas til orientering. 


27.2.14 09/2014 Revisors egenvurdering av 

uavhengighet. 

Revisors egenvurdering av uavhengighet i forhold til Nittedal 

kommune og Nittedal Eiendom KF tas til orientering. 


27.2.14 10/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


27.2.14 11/2014 Eventuelt. Innkallinger og protokoller fra representantskapsmøter og 

styremøter i ROKUS sendes kontrollutvalgets medlemmer. 


8.5.14 12/2014 Regnskapet og årsberetning 

2013 for Nittedal kommune. 

Kontrollutvalgets uttalelse til Nittedal kommunes årsregnskap og 

årsberetning 2013 

vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

Kommunestyre 


8.5.14 13/2014 Regnskap og årsberetning 

2013 for Nittedal-eiendom KF. 

Kontrollutvalgets uttalelse til Nittedal-eiendom KF årsregnskap og 

årsberetning 2013 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi 

til foretakets styre. 

Kommunestyre 


8.5.14 14/2014 Kartlegging av 

vedlikeholdsetterslepet i 

Nittedal kommune 2013. 

1. Kontrollutvalget tar saken til etterretning.

2. Kontrollutvalget ber om å få en orientering vedrørende

nytt ambisjonsnivå for å håndtere vedlikeholdsetterslepet

i Nittedal kommune etter behandlingen av budsjett- og

handlingsplanen for 2014-2017.

Kaller inn daglig 

leder Laila 

Jensen for en ny 

orientering. 

8.5.14 15/2014 Halvårlig sak om 

varslingssaker i Nittedal 

kommune. 

Kontrollutvalget konstaterer at den interne- og eksterne 

varslingsinstansens fungerer etter sin hensikt og tar saken til 

orientering. 



8.5.14 16/2014 Rapportering fra Nedre 

Romerike distriktsrevisjon. 

Saken tas til orientering. 


8.5.14 17/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 
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8.5.14 18/2014 Eventuelt. 


18.9.14 19/2014 



KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE 

TILTAKSPLAN 

2014 

KONTROLLUTVALGET I 

NITTEDAL KOMMUNE 

Oppdatert 11.9.14 

Utarbeidet av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg 5 til sak 23/2014



Kontrollutvalget i Nittedal kommune 

___________________________________________________________________________ 2 

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

27.2.14  Virksomhetsbesøk til:

o Miljøhuset Gnisten AS og Gnistregn AS

8.5.14  Oversikt over organiseringen i teknisk sektor, jf. KU sak 27/2013.

 Halvårlig sak om varslingssaker i Nittedal kommune.

 Sak om kartlegging av vedlikeholdsetterslepet i Nittedal kommune 2013 v/Nittedal-

eiendom KF.

12.6.14  
18.9.14  Henvendelse til kontrollutvalget (Skyttatunet)

20.11.14  Avvikle møte hos Romerike Revisjon IKS

 Innkalle ny innkjøpssjef i kommunen for en orientering om arbeidet som gjøres på

området med bakgrunn i revisjonsrapporten om offentlig anskaffelse.

 Mottatt henvendelse til kontrollutvalget (KU-sak 33/2013). Avventer Fylkesmannens behandling.
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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.

27.2.14  
8.5.14  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2013.

12.6.14  
18.9.14  

20.11.14  Orientering om plan for revisjonsstrategi for revisjonsåret 2014.

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

1
 

Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon 
27.2.14  Prosjektplan – Nittedal kommune: Følges vedtak opp.

8.5.14  
12.6.14  
18.9.14  Oppfølging av vedtak i KST-sak 56/13 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Anskaffelser

og kontraktsoppfølging kommunalteknisk driftsavdeling og kommunalteknisk

planavdeling.

20.11.14  Behandle forvaltningsrevisjonsprosjekt - Følges vedtak opp – Nittedal kommune.

 Revidere plan for forvaltningsrevisjon 2014 – 2016.

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

2
  

Møte Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
27.2.14  Behandling av selskapskontroller for:

o ROAF IKS

o Norasonde AS

o Romerike Krisesenter IKS

8.5.14  
12.6.14  

18.9.14  

20.11.14  Revidere plan for selskapskontroll 2014 – 2016.

1
 Plan for forvaltningsrevisjon for 20xx-20xx, vedtatt i kommunestyret xx.xx.xx. 

2
Plan for selskapskontroll for 20xx-20xx ble vedtatt i kommunestyret xx.xx.xx. . 
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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 Nittedal kommune er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget. 

27.2.14  
8.5.14  

12.6.14  

18.9.14  Oppdragsansvarlig revisors (både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon) avgir

skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet.

20.11.14  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 i 2014.

Budsjettbehandlingen 

Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
27.2.14  
8.5.14  

12.6.14  
18.9.14  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).

20.11.14  

Kontrollutvalgets rapportering 

Møte Oppgaver knyttet til  

kontrollutvalgets rapportering 
27.2.14  Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 behandles og oversendes deretter

kommunestyret til orientering.

8.5.14  

12.6.14  
18.9.14  

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

3
 http://www.nkrf.no 
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