
KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

Kontrollutvalgets 
medlemmer  

Tor-Arne Lie Jensen (leder) 
Tore Kampen (nestleder) 
Jon Arild Hoelsengen 
Steinar Dalbakk 
Anita Heier 

Kopi av innkallingen sendes: 

Ordfører Mona Granbakken Mangen 

Kst. Rådmann Helga Soldal 

Revisor Østre Romerike revisjonsdistrikt IKS 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 

Sted Skåningsrud skole og ressurssenter, Skåningsrudv. 1, 1925 Blaker. 

Tid Torsdag 19.6.14 kl. 18.00 – 22:00. 

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) 

Innkalt til sak Rektor Nina Sæther i sak 24/2014. Styreleder Harald Ringstad i sak 25/2014. Daglig 
leder Nina Neset i sak 26/2014. 

SAKSLISTE 

Sak nr. Sak Ca tid for 
behandling 

24/2014 Virksomhetsbesøk til Skåningsrud skole og ressurssenter. 18:00 

25/2014 Orientering om Krogstad Miljøpark. 19:30 

26/2014 Orientering om Romerike Revisjon IKS. 20:15 

27/2014 Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Introduksjonsordning for flyktninger. 20:45 

28/2014 Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt. 21:30 

29/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 21:45 

30/2014 Eventuelt. 22:00 

Tor-Arne Lie Jensen (sign.) 
Kontrollutvalgets leder 

Lørenskog 12.6.14 

Øystein Hagen 
Konsulent  



 

 

KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

 

 

Sak nr. Sak Møtedato 

24/2014 Virksomhetsbesøk til Skåningsrud skole og 

ressurssenter. 

19.6.14 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 
 

 

Saksopplysninger 
Som en del av det generelle tilsynet med forvaltningen gjennomfører kontrollutvalget 

virksomhetsbesøk. For å bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for at ansatte i kommunen 

skal bli kjent med kontrollutvalget, besøker utvalget ulike kommunale virksomheter. Dette 

inkluderer også kommunale foretak og selskap.   

 

Formålet med besøket er blant annet å: 

 Bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgsarbeidet kjent i kommunen 

 Undersøke generelt om krav til internkontroll er kjent i virksomheten, og om sentrale 

føringer knyttet til for eksempel etikk er kommunisert 

 Sjekke utvalgte områder som for eksempel HMS, offentlige anskaffelser og lignende ved å få 

orientering om og innsyn i system og rutiner 

 

Kontrollutvalget har valgt å legge besøket til Skåningsrud skole og ressurssenter. 

Virksomhetsbesøket fremgår av kontrollutvalgets årsplan for 2014. Kontrollutvalget har bedt rektor, 

Hilde Sæther, om en orientering vedrørende virksomheten og en omvisning.  

 

Kontrollutvalget har i tillegg inviterer en ansattrepresentant om å være tilstede under besøket for 

eventuelt å kunne bidra med innspill og svare på spørsmål.   

 

 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

25/2014 Orientering om Krogstad Miljøpark. 19.6.14 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 
 

 

Saksopplysninger 
Med bakgrunn i behandling av Sørum kommunes årsregnskap 2013, og kontrollutvalgets generelle 

tilsynsansvar med forvaltningen, er styreleder Harald Ringstad i Krogstad Miljøpark innkalt for å gi 

en orientering om selskapet. Kontrollutvalget har bedt om en generell orientering vedrørende 

selskapet, dagens status i selskapet og den pågående salgsprosessen av selskapets eiendom.  

 

Fra selskapets hjemmeside kan vi lese at Krogstad Miljøpark AS ble etablert i 2008 og er et 

aksjeselskap heleid av Sørum kommune. Selskapets opprinnelige formål var å tilrettelegge for 

etablering av behandlingsanlegg for avløpsslam og annet organisk nedbrytbart avfall på Krogstad i 

Blaker.  

Da energigjenvinningsetaten i Oslo (EGE) valgte å etablere sitt biogass anlegg på Esvald i Nes, ble 

det foretatt en omregulering av området Krogstad Miljøpark som ble vedtatt i 2012 av Sørum 

Kommune. 

Formålet er nå å etablere miljørettet virksomhet og annen næringsvirksomhet innen bl.a. logistikk, 

transport, lager, lettere produksjon og verksted industri. 

Selskapet har kjøpt areal og regulert 47 daa til dette formålet samt bygget adkomstvei og kryss mot 

fylkesveg 170 (Kompensasjonsvegen). 

 

 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
 

 

 

 



 

 

KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

 

 

Sak nr. Sak Møtedato 

26/2014 Orientering om Romerike Revisjon IKS. 19.6.14 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 Infoskriv om Romerike Revisjon IKS (deles ut i møtet) 

 

 

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

organisere revisjonsordningen som et interkommunalt selskap – Romerike Revisjon IKS. 

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

juni 2014.  

 

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

 

 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

27/2014 Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Introduksjonsordning 

for flyktninger. 

19.6.14 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 Revisjonsrapport – Introduksjonsordning for flyktninger (Høringsutkast av rapporten er 

sendt medlemmene tidligere – ta med rapporten i møtet) 

 

Saksopplysninger 
Prosjektet er gjennomført med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon 2013-2015 vedtatt av 

kontrollutvalget i Sørum. Flyktningeområdet er av kontrollutvalget sett på som et prioritert område 

for forvaltningsrevisjonsprosjekt. 
 

Formålet med denne forvaltningsrevisjonen er å se på hvordan kommunen løser sine oppgaver med 

gjennomføring av introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger.   

Nærmere beskrevet har revisjonsprosjektet undersøkt hvordan kommunen løser noen av de mest 

sentrale forpliktelsene de har i introduksjonsprogrammet og om de har en internkontroll som sikrer 

et målrettet, effektivt og godt fungerende samarbeid mellom aktørene i programmet. Undersøkelsens 

hovedfokus er kommunens innretning av introduksjonsprogrammet på systemnivå, det er ikke sett på 

den enkelte deltager i forhold til programmet. 

 

Problemstillingene for undersøkelsen er: 

 
1. Hvordan er arbeidet med introduksjonsprogrammet organisert?  

2. Oppfyller kommunen grunnleggende lovpålagte krav i introduksjonsordningen?  

a. Innfrir kommunens program kravene til minimumsinnhold?  

b. Har kommunen et introduksjonsprogram som er både på heltid og helårlig?  

c. Har kommunen et system for utarbeidelse og revidering av individuelle planer?  

d. Har kommunen tilfredsstillende internkontroll slik introloven krever?  

3. Sikrer internkontrollsystem en tydelig ansvars- og rollefordeling og god samhandling mellom 

sentrale enheter/aktører i introduksjonsordningen?  

4. Hvordan fungerer samarbeidet mellom kommunen og frivillig sektor? (beskrivende, ingen 

kriterier)  

5. Hvilke resultater har kommunen på viktige nasjonale mål?  

6. Praktiseres mål- og resultatstyring innenfor arbeidet med introduksjonsordningen?  

 
Revisjonen har utarbeidet følgende revisjonskriterier: 

 
Sentrale krav til kommunen i introduksjonsloven:  

 Programmet skal inneholde minst norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som 

forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet, for eksempel 

språkpraksis/arbeidspraksis, jf. introduksjonsloven § 4a)-c).  

 Programmet skal være helårlig og på full tid jf. introduksjonsloven § 4.  
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 Det bør være rutiner for utarbeidelse og revidering av individuell plan.  

 
Internkontroll:  

 Oppgaver og ansvar som er tildelt hhv. Flyktningetjenesten og Voksenopplæring må følge av 

et skriftlig delegeringsvedtak som henviser til styringsdokumenter, lover, forskrifter og 

eventuelt instrukser. Fordeling av oppgaver og ansvar bør være tydelig og avklart.  

 Samarbeidet mellom Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen bør være formalisert i 

skriftlige avtaler, rutiner eller lignende og være strukturert på en hensiktsmessig måte.  

 Samarbeidet mellom Flyktningetjenesten og NAV bør være formalisert gjennom en 

samarbeidsavtale eller lignende.  

 Flyktningetjenesten må kunne redegjøre for at de har et internkontrollsystem som sikrer 

etterlevelse av introduksjonslovens kapittel 2 til 4 og § 25, tredje og fjerde ledd.  

 
Mål og rapportering:  

 Kommunen bør ha et system for mål- og resultatstyring i arbeidet med 

introduksjonsprogrammet.  

 Det bør utarbeides årlige virksomhetsplaner både i Flyktningeavdelingen og 

Voksenopplæringen med definerte mål, tiltak og frister.  

 Virksomhetsplaner bør forankres i organisasjonen.  

 Det bør rapporteres på målene som er satt.  

 
 

Revisjonens samlede vurdering i rapporten er følgende:  
 

Introduksjonsprogram  

Introduksjonsloven stiller strenge krav til de tjenestene som kommunen skal levere.  

Revisjonen vurderer det slik at kommunens innretning av introduksjonsprogrammet som sådan er 

innenfor lovens rammer. Programmet oppfyller minstekravene i store trekk, revisjonen vil likevel 

peke på noen forbedringspunkter slik at tjenestene på alle punkter er i tråd med regelverket.  

 

Kommunen må i større grad sørge for at alle, i tillegg til undervisning i norsk og samfunnsfag får 

tilgang til tiltak som forbereder til arbeid eller videre utdanning slik loven krever. Dette kan være 

språkpraksis, arbeidspraksis, lønnstilskudd og lignende.  

 

Introduksjonsdeltakerne mottar tjenester fra flere enheter i sitt kvalifiseringsløp. At enhetene 

samarbeider godt, har avklarte ansvarsforhold og jobber mot samme mål er derfor avgjørende. 

Samarbeidet mellom flyktningetjenesten og voksenopplæringen er i positiv utvikling, men har ennå 

et potensial for forbedring. Aktørenes ansvar og oppgaver må avklares og forankres i 

samarbeidsavtaler eller lignende. Særlig må flyktningetjenestens ansvar for programmet som helhet 

tydeliggjøres og forankres godt i hele organisasjonen.  

 

Samarbeidet med NAV kan også med fordel formaliseres i en samarbeidsavtale slik at roller og 

arbeidsfordeling blir tydelig, avklart og kjent for alle. Revisjonen mener videre NAV bør trekkes 

mer målrettet med i samarbeidet om kvalifiseringen av flyktningene, særlig mot slutten av 

programtiden.  
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Selv om introduksjonsprogrammet i Sørum er har forholdsvis få deltagere, kan en bevisst og aktiv 

bruk av mål- og resultatstyring bidra til et mer målrettet arbeid i introduksjonsprogrammet. I tillegg 

kan det brukes til å evaluere om tiltakene som settes inn er effektive og hensiktsmessige.  

 

Sørum kommune har ett overordnet mål for introduksjonsprogrammet, introduksjonsdeltagerne skal 

bli selvhjulpne og 60 prosent skal ut i lønnet arbeid eller utdanning. Hvorvidt man lykkes med 

målene avhenger av mange faktorer, blant annet av hvor godt man lykkes i norskopplæringen. 

Revisjonen mener kommunen bør vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig også å ha egne mål 

spesifikt for norskopplæringen og rapportere på disse. Uansett mener revisjonen dette er viktig 

styringsinformasjon for introduksjonsprogrammet. Lovendringen som nå krever obligatoriske 

norskprøver for alle kan være et godt grunnlag for å innføre en slik rapportering.  

 

Revisjonens anbefalinger til Sørum kommune er følgende: 
 

o Kommunen må på enkelte punkt sette inn tiltak som sikrer at introduksjonsprogrammet fyller 

alle kravene i regelverket. Dette gjelder særlig kravet til fulltidsprogram og større grad av 

yrkesretting av programmet for den enkelte deltager.  

o Aktørenes ansvar og oppgaver må avklares og forankres i samarbeidsavtaler eller lignende. 

Særlig må flyktningetjenestens ansvar for programmet som helhet tydeliggjøres og forankres 

godt i hele organisasjonen.  

o Generelt bør det jobbes mer systematisk og på tvers av enheter når det gjelder mål- og 

resultatstyring i introduksjonsprogrammet. Flyktningetjenesten/ledelsen bør etterspørre 

styringsinformasjon fra voksenopplæringen, særlig viktig er det å ha kjennskap til resultater 

av norskprøver for introduksjonsdeltagerne som gruppe.  

o Nasjonalt introduksjonsregister skal inneholde mye informasjon om innholdet i flyktningenes 

introduksjonsprogram. Kommunen bør se på hvordan dette kan systematiseres og i større 

grad brukes som styringsinformasjon i introduksjonsprogrammet.  

 

 

 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering, og er tilfreds med at kommunens innretning av 

introduksjonsprogrammet er innenfor lovens rammer og at programmet oppfyller minstekravene i 

regelverket i store trekk. 

 

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering. 

2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp påpekte forbedringspunkter i rapporten slik at 

tjenestene på alle punkter er i tråd med regelverket: 

 

o Kommunen må på enkelte punkt sette inn tiltak som sikrer at 

introduksjonsprogrammet fyller alle kravene i regelverket. Dette gjelder særlig kravet 

til fulltidsprogram og større grad av yrkesretting av programmet for den enkelte 

deltager.  

o Aktørenes ansvar og oppgaver må avklares og forankres i samarbeidsavtaler eller 

lignende. Særlig må flyktningetjenestens ansvar for programmet som helhet 

tydeliggjøres og forankres godt i hele organisasjonen.  
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o Generelt bør det jobbes mer systematisk og på tvers av enheter når det gjelder mål- og 

resultatstyring i introduksjonsprogrammet. Flyktningetjenesten/ledelsen bør 

etterspørre styringsinformasjon fra voksenopplæringen, særlig viktig er det å ha 

kjennskap til resultater av norskprøver for introduksjonsdeltagerne som gruppe.  

O Nasjonalt introduksjonsregister skal inneholde mye informasjon om innholdet i 

flyktningenes introduksjonsprogram. Kommunen bør se på hvordan dette kan 

systematiseres og i større grad brukes som styringsinformasjon i 

introduksjonsprogrammet.   

 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
Sørum kommunestyre 
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Sak nr. Sak Møtedato 

28/2014 Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt. 19.6.14 
 

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 

29/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 19.6.14 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2014 for kontrollutvalget i Sørum, med jnr. 1 til 33 -2014. 

2. Melding om vedtak i kommunestyret sak 47/14 – Eierskapskontroll – Romerike Krisesenter, 

ROAF og Norasonde. 

3. Melding om vedtak i kommunestyret sak 49/14 – Årsregnskapet for 2013 

4. Melding om vedtak i kommunestyret sak 51/14 – Årsmelding og årsregnskap 2013 for Sørum 

kommunale eiendomsselskap KF 

5. Melding om vedtak i kommunestyret sak 52/14 – Årsmelding og årsregnskap 2013 for Sørum 

kommunalteknikk KF   

6. Skatterapport for mai 2014. 

7. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2014, sist redigert 12.6.14. 

8. Tiltaksplan 2014, sist redigert 12.6.14. 

 

 

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 08.01.2014 08.01.2014 x Sørum kontrollutvalg Innkalling av Rådmannen 419.2.2

2 16.01.2014 13.12.2013 x Østre Romerike revisjonsdistrikt

Forvaltningsrevisjonsrapport sykefraværsarbeid i 

Sørum kommune + rådmannens høringsuttalelse 419.9.3

3 29.01.2014 29.01.2014 x Sørum kommune Særutskrifter i sak 02/2014 og 03/2014. 419.5.5

4 21.01.2014 20.01.2014 x Skedsmo kemnerkontor

Skedsmo kemnerkontor sin årsrapport og 

årsregnskap for 2013. 419.5.1

5 06.02.2014 05.02.2014 x Sørum kommune

Vedtak fra Kommunestyret 05.02.2014, sak 

26/14, Årsplan for kontrollutvalget i Sørum 2014 419.1.4

6 06.02.2014 06.02.2014 x Sørum kommune

Epost kommunikasjon med administrasjonen 

angående kommunestyrevedtak - Sørum 

kommune 419.epost

7 05.02.2014 05.02.2014 x Sørum kommune Invitasjon fra ordfører til kommunestyret 419.epost

8 03.02.2014 03.02.2014 x Sørum kommune

Epost kommunikasjon mellom 

kontrollutvalgsleder og politisk sekretariat 

vedrørende uleselige dokumenter i agendaene til 

kommunestyremøtene 419.epost

9 07.02.2014 07.02.2014 x Sørum kommune

Vedtak Sørum kommunestyre 05.02.2014, Sak 

17/14, Strakstiltak på Sørum kirkegård, ny 

vurdering av kostnadskalkyle - Oversendes 

kontrollutvalget for nærmere ettersyn 419.6.1

10 11.02.2014 11.02.2014 x Nedre Romerike distriktsrevisjon Eierskapskontroll Romerike Krisesenter IKS 419.10.3

11 07.02.2014 07.02.2014 x Nedre Romerike distriktsrevisjon Eierskapskontroll ROAF IKS 419.10.3

12 11.02.2014 11.02.2014 x Nedre Romerike distriktsrevisjon Eierskapskontroll Norasonde AS 419.10.3

13 25.02.2014 25.02.2014 x Nedre Romerike distriktsrevisjon Kronologisk gjennomgang av KU sak 08/2014. 419.6.1

14 26.02.2014 25.02.2014 x Sørum kommune Protokoll 25.2.14 419.5.4

15 26.02.2014 26.02.2014 x Nedre Romerike distriktsrevisjon Særutskrift i sak 08/2014. 419.5.5

16 10.03.2014 10.03.2014 x Skedsmo kemnerkontor Skatterapport februar 2014. 419.e-post

Postliste 2014 for kontrollutvalget i Sørum

Vedlegg 1 til sak 29/2014



17 20.03.2014 19.03.2014 x Sørum kommune

Vedtak fra Kommunestyret 19.03.2014, sak 

29/14, Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 419.1.5

18 03.04.2014 31.03.2014 x Sørum kommune Sørum kommunes årsberetning for 2013 419.7.3

19 03.04.2014 12.03.2014 x Sørum kommune Sørum kommunes årsregnskap for 2013 419.7.3

20 03.04.2014 18.03.2014 x Sørum kommune

Årsmelding og årsregnskap 2013 for Sørum 

kommunale eiendomsselskap KF 419.8.3

21 09.04.2014 08.04.2014 x Sørum kommunalteknikk KF

Notat til Revisjon og Kontrollutvalget - Sørum 

Kommunalteknikk KF's bruk av servicebiler og 

maskiner 419.6.1

22 08.04.2014 31.03.2014 x Sørum kommune

Årsmelding og årsregnskap for 2013 - Sørum 

Kommunalteknikk KF 419.8.3

23 08.04.2014 08.04.2014 x Nedre Romerike distriktsrevisjon Nøkkeltall ifbm. Årsregnskapet 2013. 419.7.3

24 08.04.2014 08.04.2014 x Sørum kommune

Inkalling av rådmann, Sørum eiendomsselskap og 

Sørum komunalteknikk til KU møte 6.5.14 i 

forbindelse med årsregnskapet 2013. 419.2.2

25 28.04.2014 15.04.2014 x Østre Romerike revisjonsdistrikt

Revisjonsberetninger 2013 for Sørum kommune, 

Sørum kommunale eiendomsselskap KF og Sørum 

Kommunalteknikk KF. 419.7.3

26 24.04.2014 24.04.2014 x Harlad Ringstad, Sørum Krf

Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende 

vurdering av forhold rundt kommunestyre sak 

86/12. 419.2.2

27 05.05.2014 05.05.2014 x Harlad Ringstad, Sørum Krf

Svar på henvendelse til kontrollutvalget 

vedrørende vurdering av forhold rundt 

kommunestyre sak 86/12. 419.2.2

28 08.05.2014 06.05.2014 x Sørum kommune Protokoll 6.5.14 419.5.4

29 08.05.2014 06.05.2014 x Sørum kommune Særutskrifter i sak 17/2014, 18/2014 og 19/2014. 419.5.5

30 08.05.2014 06.05.2014 x Østre Romerike revisjonsdistrikt Særutskrift i sak 20/2014 419.5.5

31 27.05.2014 27.05.2014 x Sørum kommune Innkalling av rektor ved Skåningsrud skole. 419.2.2

32 28.05.2014 28.05.2014 x Sørum kommune Innkalling av styreleder ved Krogstad Miljøpark. 419.2.2

33 03.06.2014 03.06.2014 x Østre Romerike revisjonsdistrikt

Høring revisjonsrapport introduksjonsordning 

flyktninger. 419.9.3

34

35



SAKSPROTOKOLL 

Arkivsak-dok. 14/01151 
Arkivkode 
Saksbehandler Anita Sandnes 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 30.04.2014 47/14 

Eierskapskontroll - kontrollutvalget i Sørum kommune 

Kommunestyret har behandlet saken i møte 30.04.2014 sak 47/14 

Møtebehandling 
Kontrollutvalgets leder, Tor-Arne Lie Jensen, gav en orientering om saken. 

Votering 

Kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig. 

Vedtak 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets saker 09/2014 – 12/2014 til orientering og/eller 
etterretning/oppfølging der det er påkrevet. 

Vedlegg 2 til sak 29/2014



SAKSPROTOKOLL 

Arkivsak-dok. 14/01050 
Arkivkode 
Saksbehandler Stein Kristian Andersen 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Økonomi- og administrasjonsutvalget 23.04.2014 41/14 

2 Økonomi- og administrasjonsutvalget 21.05.2014 63/14 

3 Kommunestyret 28.05.2014 49/14 

Årsregnskapet for 2013 

Kommunestyret har behandlet saken i møte 28.05.2014 sak 49/14 

Møtebehandling 

Repr. Vidar Kristensen (KrF) fratrådte som inhabil under behandlingen av denne 
saken. 

Kontrollutvalgets leder, Tor-Arne Lie Jensen, gav en orientering om kontrollutvalgets 
behandling av saken. 

Fra økonomi- og administrasjonsutvalget forelå slik innstilling: 
Det framlagte regnskapet fastsettes som Sørum kommunes regnskap for 2013. 

Mer-/mindreforbruk i virksomhetene og avdelingene overføres fra 2013 til 2014 i 
samsvar med rådmannens forslag i note 14. 

Gjenstående fra 2013 på kostnadsramme og finansiering for investeringer, kr 
10.305.000, vedtas som tilleggsbevilgning til investeringsbudsjettet for 2014 (jfr note 
15). 

Endelige satser for tilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2013 fastsettes slik: 

 Satser for drift pr heltidsplass for barn over tre år til ordinære ikke-kommunale
barnehager økes fra hhv kr 78.853 til kr 80.159 (92 %) og fra kr 82.282 til kr
83.644 (96 %).

 Satser for drift pr heltidsplass for barn under tre år til ordinære ikke-kommunale
barnehager økes fra hhv kr 162.418 til kr 164.769 (92 %) og fra kr 169.479 til kr
171.933 (96 %).

 For drift pr heltidsplass i ikke-kommunale familiebarnehager benyttes hhv 92 %
og 96 % av nasjonale gjennomsnittssatser både for barn over og under tre år
(uendret).

Vedlegg 3 til sak 29/2014
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 For kapitalkostnader pr heltidsplass benyttes 100 % av nasjonale
gjennomsnittssatser både for ordinære ikke-kommunale barnehager og for ikke-
kommunale familiebarnehager (uendret).

Ved fremlegging av årsregnskapet kommende år skal avvik orienteres om på lik 
linje/ved samme praksis som ved fremlegging av økonomiplan og budsjett. 

Repr. Anette Carnarius Elseth satte på vegne av FrP fram slikt endringsforslag: 
Som rådmannens innstilling, men med følgende endring: 
Satsene til ikke-kommunale barnehager fastsettes til 100 % av gjennomsnittlige 
kostnader i kommunale barnehager. Beløpet belastes kommunens disposisjonsfond. 

Votering 

 Alternativ avstemning:
 Forslaget fra FrP : 4 (FrP) stemmer, falt. 
 Ø/As innstilling, unntatt siste avsnitt : 25 stemmer, vedtatt. 

 Ø/As innstilling, siste avsnitt : Vedtatt enstemmig med 29 stemmer. 

Vedtak 

Det framlagte regnskapet fastsettes som Sørum kommunes regnskap for 2013. 

Mer-/mindreforbruk i virksomhetene og avdelingene overføres fra 2013 til 2014 i 
samsvar med rådmannens forslag i note 14. 

Gjenstående fra 2013 på kostnadsramme og finansiering for investeringer, kr 
10.305.000, vedtas som tilleggsbevilgning til investeringsbudsjettet for 2014 (jfr note 
15). 

Endelige satser for tilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2013 fastsettes slik: 

 Satser for drift pr heltidsplass for barn over tre år til ordinære ikke-kommunale
barnehager økes fra hhv kr 78.853 til kr 80.159 (92 %) og fra kr 82.282 til kr
83.644 (96 %).

 Satser for drift pr heltidsplass for barn under tre år til ordinære ikke-kommunale
barnehager økes fra hhv kr 162.418 til kr 164.769 (92 %) og fra kr 169.479 til kr
171.933 (96 %).

 For drift pr heltidsplass i ikke-kommunale familiebarnehager benyttes hhv 92 %
og 96 % av nasjonale gjennomsnittssatser både for barn over og under tre år
(uendret).

 For kapitalkostnader pr heltidsplass benyttes 100 % av nasjonale
gjennomsnittssatser både for ordinære ikke-kommunale barnehager og for ikke-
kommunale familiebarnehager (uendret).

Ved fremlegging av årsregnskapet kommende år skal avvik orienteres om på lik 
linje/ved samme praksis som ved fremlegging av økonomiplan og budsjett. 



SAKSPROTOKOLL 

Arkivsak-dok. 14/01174 
Arkivkode 
Saksbehandler Stein Kristian Andersen 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Økonomi- og administrasjonsutvalget 23.04.2014 42/14 

2 Økonomi- og administrasjonsutvalget 21.05.2014 65/14 

3 Kommunestyret 28.05.2014 51/14 

Årsmelding og årsregnskap 2013 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF 

Kommunestyret har behandlet saken i møte 28.05.2014 sak 51/14 

Møtebehandling 

Kontrollutvalgets leder, Tor-Arne Lie Jensen, gav en orientering om kontrollutvalgets 
behandling av saken. 

Votering 

Økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig med 30 
stemmer. 

Vedtak 

Kommunestyret vedtar styrets forslag til årsmelding og godkjenner årsregnskap 2013 
for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. 

Regnskapsmessig mindreforbruk tilføres foretakets disposisjonsfond i samsvar med 
styrets forslag. 

Foretakets investeringsbudsjett for 2014 revideres i samsvar med styrets forslag. 

Vedlegg 4 til sak 29/2014



SAKSPROTOKOLL 

Arkivsak-dok. 14/01173 
Arkivkode 
Saksbehandler Stein Kristian Andersen 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Økonomi- og administrasjonsutvalget 23.04.2014 43/14 

2 Økonomi- og administrasjonsutvalget 21.05.2014 66/14 

3 Kommunestyret 28.05.2014 52/14 

Årsmelding og årsregnskap 2013 for Sørum kommunalteknikk KF 

Kommunestyret har behandlet saken i møte 28.05.2014 sak 52/14 

Møtebehandling 

Kontrollutvalgets leder, Tor-Arne Lie Jensen, gav en orientering om kontrollutvalgets 
behandling av saken. 

Votering 

Økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig med 30 
stemmer. 

Vedtak 

Kommunestyret vedtar styrets forslag til årsmelding og godkjenner årsregnskap 2013 
for Sørum kommunalteknikk KF. 

Regnskapsmessig merforbruk inndekkes i samsvar med styrets forslag. 

Foretakets investeringsbudsjett for 2014 revideres i samsvar med styrets forslag. 

Vedlegg 5 til sak 29/2014



Denne måneden Akkumulert 

Rælingen Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 83 176 803 83 100 000 79 117 427 210 664 686 213 550 000 205 571 052 

Avvik i kroner 76 803 4 059 376 -2 885 314 5 093 634 

Avvik i prosent 0,1 % 5,1 % -1,4 % 2,5 % 

Fet Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 56 562 253 57 035 000 55 989 857 142 393 747 146 436 000 140 355 991 

Avvik i kroner -472 747 572 396 -4 042 253 2 037 756 

Avvik i prosent -0,8 % 1,0 % -2,8 % 1,5 % 

Nittedal Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 118 113 604 116 400 000 114 084 731 297 971 770 298 701 000 286 998 851 

Avvik i kroner 1 713 604 4 028 873 -729 230 10 972 919 

Avvik i prosent 1,5 % 3,5 % -0,2 % 3,8 % 

Skedsmo Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 253 925 604 259 000 000 258 487 378 663 860 177 665 100 000 654 383 216 

Avvik i kroner -5 074 396 -4 561 774 -1 239 823 9 476 961 

Avvik i prosent -2,0 % -1,8 % -0,2 % 1,4 % 

Sørum Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 83 124 460 81 100 000 78 511 220 214 160 324 208 259 000 203 424 423 

Avvik i kroner 2 024 460 4 613 240 5 901 324 10 735 901 

Avvik i prosent 2,5 % 5,9 % 2,8 % 5,3 % 

Gebyrinntekter
Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

Gebyr skatt 435 934 1 035 741 958 156 77 584 

Gebyr inkasso 26 555 103 273 145 833 - 42 559 

Kommunal Inkasso (Innfordring av kommunale krav for Skedsmo)

Antall nye saker Beløp nye saker Antall løpende 
saker 

Beløp løpende 
saker 

Løsningsgrad, 
innbetalt 

Denne måned 286 2 135 195 

Hittil i år 587 2 693 805 273 1 482 368 43% 

(Lav løsningsgrad skyldes at sakene ble oversendt sent i mai) 

Skedsmo kemnerkontor 
Fet – Rælingen – Nittedal – Skedsmo – Sørum 

Skatteinngang 
mai 2014 
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Kommune FS 2013 FT 2013 RS 2012 AG 2013 Rest 2012 

Mål 98,6 99,9 93 99,7 98,5 

0227 Fet 97,4 100,0 92,8 99,9 97,8 

0228 Rælingen 95,4 99,8 90,5 99,6 99,5 

0231 Skedsmo 97,8 99,9 90,4 99,8 98,5 

0226 Sørum 97,9 99,7 92,5 99,4 98,5 

0233 Nittedal 97,4 99,9 91,7 99,8 99,4 

∑ Kemnerkontoret 97,4 % 99,9 % 91,2 % 99,7 % 98,7 % 

0229 Enebakk 93,1 99,8 85,4 99,6 99,9 

0230 Lørenskog 95,8 99,9 89,8 99,9 99,6 

0235 Ullensaker 97,4 99,9 88,4 99,8 98,7 

Utskrevet Fet 74 110 750 239 178 100 36 773 105 120 381 360 7 681 445 

Innbetalt 72 156 812 239 094 132 34 121 818 120 256 971 7 511 672 

Mål i kroner 73 073 200 238 938 922 34 198 988 120 020 216 7 566 223 

Kr igjen til målet 916 388 -155 210 77 170 -236 755 54 551 

Ubetalte krav 1 953 938 83 968 2 651 287 124 389 169 773 

I Konkursbo 13 250 0 215 281 0 169 173 

Aktiv restanse 1 940 688 83 948 2 392 992 124 230 600 

Utskrevet Rælingen 74 173 590 265 673 923 54 301 299 133 171 714 9 547 895 

Innbetalt 70 791 437 265 034 808 49 125 120 132 614 616 9 497 538 

Mål i kroner 73 135 160 265 408 249 50 500 208 132 772 199 9 404 677 

Kr igjen til målet 2 343 723 373 441 1 375 088 157 583 -92 861 

Ubetalte krav 3 382 153 639 115 5 176 179 557 098 50 357 

I Konkursbo 61 000 596 190 2 209 337 604 194 

Aktiv restanse 3 321 153 42 847 5 173 559 219 144 30 088 

Utskrevet Skedsmo 226 204 226 3 250 670 910 170 007 742 1 542 166 369 115 576 751 

Innbetalt 221 253 734 3 247 543 054 153 675 833 1 538 340 084 113 863 056 

Mål i kroner 223 037 367 3 247 420 239 158 107 200 1 537 539 870 113 843 100 

Kr igjen til målet 1 783 633 -122 815 4 431 367 -800 214 -19 956 

Ubetalte krav 4 950 492 3 127 856 16 331 909 1 855 742 1 713 695 

I Konkursbo 469 636 1 010 830 612 010 1 818 645 892 132 

Aktiv restanse 4 480 832 2 101 699 15 677 325 1 838 051 821 932 

Utskrevet Sørum 94 224 975 514 205 691 55 907 970 259 572 819 27 449 936 

Innbetalt 92 207 634 512 461 540 51 696 999 258 041 329 27 045 237 

Mål i kroner 92 905 825 513 691 485 51 994 412 258 794 101 27 038 187 

Kr igjen til målet 698 191 1 229 945 297 413 752 772 -7 050 

Ubetalte krav 2 017 341 1 744 151 4 210 971 1 531 490 404 699 

I Konkursbo 6 300 1 368 145 0 988 322 192 073 

Aktiv restanse 2 011 013 375 090 4 195 780 469 249 37 058 

Utskrevet Nittedal 120 986 558 958 714 687 68 701 467 469 691 994 39 171 634 

Innbetalt 117 837 064 957 795 986 62 965 192 468 613 577 38 944 527 

Mål i kroner 119 292 746 957 755 972 63 892 364 468 282 918 38 584 059 

Kr igjen til målet 1 455 682 -40 014 927 172 -330 659 -360 468 

Ubetalte krav 3 149 494 918 701 5 736 275 1 078 417 227 107 

I Konkursbo 871 000 517 770 458 465 579 140 18 173 

Aktiv restanse 2 424 982 398 632 5 222 159 478 081 207 476 

FS= forskuddsskatt, FT= Forskuddstrekk, RS= restskatt person, AG= arbeidsgiveravgift, Rest= restskatt bedrift. 
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SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 2014 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

28.1.14 01/2014 Orientering ved rådmannen. Rådmannens redegjørelse tas til orientering. 


28.1.14 02/2014 Forvaltningsrevisjonsrapport – 

Sykefraværsarbeid i Sørum 

kommune. 

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til

vedtak:

a. Kommunestyret tar rapporten til orientering.

b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge

opp rapportens funn og anbefalinger.

c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra

administrasjonen om hvordan anbefalingene er

fulgt opp 2. halvår 2014.

Kommunestyret Følges opp med 

administrasjonen 

i 2 halvår 2014 



28.1.14 03/2014 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.

Kommunestyret 


28.1.14 04/2014 Virksomhetsbesøk 2014. Kontrollutvalget utsetter saken til neste møte den 18.3.14. 


28.1.14 05/2014 Rapportering fra Østre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Saken tas til orientering. 


28.1.14 06/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


28.1.14 07/2014 Eventuelt. Kontrollutvalget vil innkalle rådmannen i sitt neste møte for å be 

om en orientering i forbindelse med kommunestyrets vedtak 

144/13 – tiltak på Sørum kirkegård. Kontrollutvalget henviser 

blant annet til artikkel i Romerikes Blad 21. januar 2014 som 

omtaler utvidelsen av Sørum kirkegård (se vedlagt). 

Rådmannen 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

25.2.14 08/2014 Drøfting vedrørende 

kommunestyrets vedtak i sak 

144/13 og 17/14 - Strakstiltak 

på Sørum kirkegård. 

1. Kontrollutvalget tar kommunestyrets vedtak i sak 17/14 til

etterretning, og ber revisjonen om å foreta en forundersøkelse.

2. Revisjonen bes å legge frem resultatet av sin undersøkelse i

kontrollutvalgets møte den 6.5.2014.

ØRR Legges frem 

6.5.14 


18.3.14 09/2014 Felles innledning ved Østre 

Romerike revisjonsdistrikt for 

selskapskontrollene i 

Romerike Krisesenter, ROAF 

og Norasonde. 

1. Kontrollutvalget påpeker at KS anbefalinger for god

eierstyring sier at eierskapsmeldinger bør gjennomgås

årlig. Kontrollutvalget henstiller til Sørum kommune å

gjennomgå eierskapsmeldinger minimum hvert andre år.

2. Kontrollutvalget påpeker at i forhold til Romerike

Krisesenter IKS er gjeldene eiermelding foreldet i forhold

til nåværende organisasjonsform.

3. Kontrollutvalget reagerer på at så få av

eierrepresentantene svarte på revisjonens henvendelse om

å få informasjon og en redegjørelse for eierskapskontroll.

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

1. Eierskapsmeldinger gjennomgås minst hvert andre år.

2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentanter om å

besvare henvendelser fra revisjonen i forbindelse med

eierskapskontroller i fremtiden.

Kommunestyret Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken 



18.3.14 10/2014 Eierskapskontroll i 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:  

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

Kommunestyret Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

(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.

18.3.14 11/2014 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 for å bidra til økt kunnskap og engasjement blant

representantskapsmedlemmene.

Kommunestyret Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken 



18.3.14 12/2014 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 for å

bidra til økt kunnskap og engasjement blant

eierrepresentantene.

 det må utarbeides eierstrategi for NORASONDE

AS.

Kommunestyret Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken 



18.3.14 13/2014 Virksomhetsbesøk 2014. Kontrollutvalget ønsker å besøke følgende virksomheter i 2014: 

 Skåningsrud skole (10.6.14)


18.3.14 14/2014 Rapportering fra Østre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Saken tas til orientering. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

18.3.14 15/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


18.3.14 16/2014 Eventuelt. Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

Tirsdag 6.5.2014, kl. 14.00 (årsregnskapet 2013). 


6.5.14 17/2014 Regnskapet og årsberetning 

2013 for Sørum kommune. 

Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunes årsregnskap og 

årsberetning 2013 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi 

til økonomi- og administrasjonsutvalget. 

Kommunestyret Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken 



6.5.14 18/2014 Regnskapet og årsberetning 

2013 for Sørum kommunale 

eiendomsselskap KF. 

Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum eiendomsselskap KF 

årsregnskap og årsberetning 2013 vedtas, og oversendes 

kommunestyret med kopi til foretakets styre. 

Kommunestyret Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken 



6.5.14 19/2014 Regnskapet og årsberetning 

2013 for Sørum 

kommunalteknikk KF. 

Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunalteknikk KF 

årsregnskap og årsberetning 2013 vedtas, og oversendes 

kommunestyret med kopi til foretakets styre. 

Kommunestyret Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken 



6.5.14 20/2014 Revisjonen legger frem en 

forundersøkelse i forbindelse 

med KU-sak 08/2014 - 

Strakstiltak på Sørum 

kirkegård. 

1. Kontrollutvalget tar saken foreløpig til orientering. 

2. Kontrollutvalget ber revisjonen om å levere en rapport til 

kontrollutvalget i september møtet 2014. 

Romerike 

Revisjon 

Behandles i 

september møtet. 

6.5.14 21/2014 Rapportering fra Østre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Saken tas til orientering. 


6.5.14 22/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


6.5.14 23/2014 Eventuelt. 


19.6.14 24/2014 



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

TILTAKSPLAN 

2014 

KONTROLLUTVALGET I 

SØRUM KOMMUNE 

Oppdatert 12.6.14 

Utarbeidet av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS
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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

28.1.14  Orientering ved rådmannen vedrørende forsinkelsen av utbygging av Frogner Melvold

skole.

 Sak om virksomhetsbesøk i 2014 (utsatt til 18.3.14).

18.3.14  Sak om virksomhetsbesøk i 2014.

6.5.14  Revisjonen legger frem forundersøkelse i forbindelse med KU-sak 08/2014 -

Strakstiltak på Sørum kirkegård.

19.6.14  Virksomhetsbesøk til Skåningsrud skole.

 Orientering om Krogstad Miljøpark v/daglig leder.

 Orientering fra daglig leder, Nina Neset, i Romerike Revisjon IKS.

2.9.14  

4.11.14  

2.12.14  

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.

28.1.14  

18.3.14  

6.5.14  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2013.

19.6.14  

2.9.14  

4.11.14  Orientering om plan for revisjonsstrategi for revisjonsåret 2014.

2.12.14 
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Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 

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

1
 

Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon 
28.1.14  Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Sykefravær

18.3.14  

6.5.14  

19.6.14  Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Flyktninger

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

2015. 

 Revisjonen legger frem en forundersøkelse i forbindelse med KU-sak 08/2014 -

Strakstiltak på Sørum kirkegård.

4.11.14  Oppfølging av KU sak 02/2014 forvaltningsrevisjonsprosjektet – Sykefraværsarbeid i

Sørum kommune

2.12.14  

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

2
  

Møte Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
28.1.14  

18.3.14  Behandle selskapskontroll:

o Selskapskontroll – ROAF

o Selskapskontroll – Romerike Krisesenter

o Selskapskontroll – Norasonde AS

6.5.14  

19.6.14  

2.9.14  Gjøre en vurdering av selskapskontroll iht. plan for selskapskontroll for 2013-2015.

 Bestille selskapskontroller

4.11.14  

2.12.14  

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 Sørum kommune er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget. 

28.1.14  

18.3.14  

6.5.14  

19.6.14  

2.9.14  Kontrollutvalget og Romerike Revisjon IKS utarbeider en skriftlig avtale om

finansiell- og forvaltningsrevisjon i 2014.

 Oppdragsansvarlig revisors (både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon) avgir

skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet for resten av 2014 til kontrollutvalget.

4.11.14  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.

2.12.14  

Budsjettbehandlingen 

Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
28.1.14  

18.3.14  

6.5.14  

19.6.14  

2.9.14  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).

4.11.14  

2.12.14  

Kontrollutvalgets rapportering 

Møte Oppgaver knyttet til  

kontrollutvalgets rapportering 
28.1.14  Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 behandles og oversendes deretter

kommunestyret til orientering.

18.3.14  

6.5.14  

19.6.14  

2.9.14  

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

2.12.14  

3
 http://www.nkrf.no 
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 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

Tirsdag 2.9.2014, kl. 18.00. 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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