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Sak nr. Sak Møtedato 

25/2014 Forvaltningsrevisjonsrapport – Oppfølging av vedtak. 27.11.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

 Forvaltningsrevisjonsrapporten – Oppfølging av vedtak (høringsutkastet til rapporten ble sendt

medlemmene 10.11.14, og endelig rapport blir ettersendt medlemmene fredag 21.11.14.)

Saksopplysninger 
Prosjektet er gjennomført med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016, vedtatt av 

kommunestyret 28.1.2013. Oppfølging av politiske vedtak er av kontrollutvalget sett på som et 

prioritert område for forvaltningsrevisjonsprosjekt. 

Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjonsprosjektet – følges politiske vedtak opp – i møte 

21.11.13, sak 28/2013. Prosjektplanen til prosjektet ble behandlet, og lagt til grunn for det videre 

arbeid, i møte 27.2.14 under sak 02/2014. Prosjektet er utført av Romerike Revisjon IKS. 

Formålet med prosjektet har vært å undersøke i hvilken grad administrasjonen i Nittedal kommune 

har et overordnet system for å sikre at kommunestyrevedtak blir fulgt opp, og i hvilken grad vedtak 

fra kommunestyret faktisk er blitt iverksatt som forutsatt. Det er også undersøkt om 

administrasjonen rapporterer tilbake til kommunestyret om iverksettelsen og oppfølgingen av 

vedtakene det har fattet.  

Prosjektet har hatt et systemfokus. De faglige sidene av enkeltsakene, eller om disse er innenfor 

lovens rammer, har ikke vært en del av undersøkelsen. 

Dataene som dette prosjektet bygger på, er samlet inn gjennom intervju, dokumentanalyse og to 

spørreundersøkelser. 

Revisjonen har jobbet ut ifra følgende problemstillinger: 

1. Har administrasjonen systemer/rutiner for oppfølging av vedtak fattet i folkevalgte organer,

og systemer og rutiner for tilbakemelding på iverksettelsen av vedtak?

2. Blir vedtakene iverksatt i tråd med vedtaket i det folkevalgte organet?

Kapitlene 3-4 omhandler henholdsvis problemstilling 1 og 2. Til slutt i hvert kapittel har revisjonen 

gjort en vurdering av fakta opp mot kravene og en konklusjon på problemstillingen.  

Revisjonens samlede vurdering og konklusjon er som følger: 

Revisor konkluderer med at administrasjonen i Nittedal kommune har systemer og rutiner for 

oppfølging av vedtak fattet i folkevalgte organer, og at med innføringen av det nye 

vedtaksoppfølgingssystemet er kommunen i ferd med å få på plass formaliserte og dokumenterte 

rutiner som klargjør roller, ansvar og myndighet.  

Det ligger nedfelt i Nittedal kommunes reglement for kommunestyret at det skal rapporteres på saker 

under utredning og om gjennomføring av vedtatte saker i hver tertialrapport. Dette har til nå kun 
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skjedd én gang og har ikke vært rutine i kommunens administrasjon. Rapportering om iverksettelse 

av vedtak har skjedd årlig i forbindelse med årsmeldingen. Vedtaksoppfølgingssystemet som nylig er 

tatt i bruk, vil gi administrasjonen bedre oversikt, gjøre oppfølgingen enklere og gjøre det mindre 

arbeidskrevende å rapportere jevnlig til de folkevalgte. Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at 

regelmessig rapportering om iverksettelsen av politisk fattede vedtak er svært viktig for de 

folkevalgte, og trolig spiller det en avgjørende rolle at de folkevalgte skal ha tillit til at 

administrasjonen opptrer lojalt mot de folkevalgtes vedtak. Administrasjonen bør legge stor vekt på 

å informere og rapportere til de folkevalgte om status for de ulike sakene, og da kanskje særlig 

verbalvedtakene. 
På bakgrunn av vår gjennomgang av et utvalg kommunestyrevedtak i perioden 31.10.2011 til 

16.6.2014 konkluderer vi med at i Nittedal kommune synes vedtak i stor grad å bli iverksatt i tråd 

med det som er vedtatt. 

Revisjonens anbefalinger av den gjennomførte undersøkelsen er følgende: 

1. Rådmannen bør arbeide videre med å få vedtaksoppfølgingssystemet til å fungere etter sin

hensikt og utvikle skriftlige rutiner for hvordan systemet skal brukes med beskrivelse av

roller, ansvar og myndighet.

2. Rådmannen bør legge stor vekt på å rapportere regelmessig til politisk nivå om saker under

utredning og om iverksettelse av vedtatte saker. Dette bør særlig etterstrebes for verbalvedtak

som ofte spiller en viktig politisk rolle for de folkevalgte. Dersom rådmannen er usikker på

om et verbalvedtak bare er en form for politisk intensjonserklæring, bør dette avklares med

de folkevalgte.

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning, og er tilfreds med at administrasjonen har systemer og 

rutiner for oppfølging av politiske vedtak, samt at politiske vedtak i stor grad blir iverksatt i tråd med 

det som er vedtatt.  

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.

2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp revisjonens anbefalinger:

o Rådmannen bør arbeide videre med å få vedtaksoppfølgingssystemet til å fungere

etter sin hensikt og utvikle skriftlige rutiner for hvordan systemet skal brukes med

beskrivelse av roller, ansvar og myndighet.

o Rådmannen bør legge stor vekt på å rapportere regelmessig til politisk nivå om saker

under utredning og om iverksettelse av vedtatte saker. Dette bør særlig etterstrebes

for verbalvedtak som ofte spiller en viktig politisk rolle for de folkevalgte. Dersom

rådmannen er usikker på om et verbalvedtak bare er en form for politisk

intensjonserklæring, bør dette avklares med de folkevalgte.

Kontrollutvalgets behandling 
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Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
Nittedal kommunestyre 



KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

26/2014 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon. 27.11.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
1. Plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2016

2. Oversikt over påbegynte og planlagte forvaltningsrevisjonsprosjekter blant kommunene på

Romerike.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har besluttet å ta prioritering av temaer for forvaltningsrevisjon opp til vurdering i 

denne saken.  

I gjeldende plan (vedlegg 1) er det 4 prioriterte områder for felles forvaltningsrevisjonsprosjekter. 

Disse er: 

 Beredskap – samfunnsperspektiv

o Har kommunen beredskapsplaner og risiko- og sårbarhetsanalyser som oppfyller lovens

krav?

o Foretar kommunen realistiske og relevante øvelser?

 Internkontroll – økonomisk perspektiv / medarbeiderperspektiv

o Etterleves lederavtaler? Har de et godt innhold?

o Har Nittedal tilfredsstillende rutiner for avviksrapportering og følges rapportene opp?

Her kan det være aktuelt å se på overordnede systemene eller gå mer detaljert inn på

enkeltområder (for eksempel skole)

 Fastlegeforskrift/fysioterapi – brukerperspektiv / lov etterlevelse

o Får kommunen det den skal ha – det som er avtalt, og det som det betales for?

Prosjektet følges politiske vedtak opp er allerede gjennomført. I tillegg er det gjennomført et prosjekt 

på anskaffelser og kontraktsoppfølging. 

Planen bygger på en overordnet analyse av kommunens virksomhet foretatt i 2012. Overordnet 

analyse er utarbeidet som et arbeidsdokument for kontrollutvalget, og utvalget har foretatt 

prioriteringer av områder for forvaltningsrevisjon med bakgrunn i denne. Analysen har vært et 

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

vesentlighetsvurdering.  

Kontrollutvalget kan gjøre andre vurderinger av risiko og vesentlighet nå enn da analysen ble gjort i 

2012, noe som igjen kan gi en annen prioritering av prosjekter. Kontrollutvalget bør vurdere om man 

fortsatt ønsker å gjennomføre de gjenværende prosjektene som er planlagt eller i stedet velge nye 

områder.  

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

 Byggesaker

 IKT

 Samhandlingsreformen
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 NAV sosial

 PPT

En liste med påbegynte og planlagte forvaltningsrevisjonsprosjekter blant kommunene på Romerike 

er vedlagt saken (vedlegg 2). Kontrollutvalget kan vurdere om det er prosjekter her som kan være 

aktuelle for Nittedal. 

Kommunestyret har delegert myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer i planen i 

planperioden, og ny plan vil gjelde frem til ny plan foreligger høsten 2016. Rokus vil utarbeide 

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

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

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

Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget vedtar følgende prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden

2014 - 2016:

1. 

2. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
Romerike Revisjon IKS 
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Kontrollutvalget i Nittedal 

Plan for 
forvaltningsrevisjon 
2012-2016 

22. november 2012

Vedlegg 1 til sak 26/2014
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Bakgrunn 

Kontrollutvalgets mandat er å føre kontroll og tilsyn med forvaltningen. Som en del av 

tilsynsansvaret skal kontrollutvalget blant annet utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og 

rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret.  

For å bidra til at det er de viktigste og mest relevante revisjonsprosjektene som velges, skal 

det minst en gang i valgperioden utarbeides en overordnet analyse av hele kommunens 

virksomhet. Analysen skal gi svar på hvilke av kommunens ansvarsområder det antas å være 

størst risiko for vesentlige avvik. Med risiko menes i denne sammenheng sannsynligheten for 

at fastsatte mål og lovkrav ikke blir oppnådd. Med vesentlighet menes hvor store 

konsekvensene er dersom det negative inntreffer.  

Overordnet analyse for Nittedal kommune er gjennomført av Nedre Romerike 

distriktsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget i Nittedal. 

Formålet med forvaltningsrevisjon 

Landets kommuner står overfor betydelige utfordringer. Innbyggerne stiller større krav til 

kvalitet og sentrale myndigheter stiller krav til økonomisk effektivitet og innhold i tjenester. 

I tillegg kan det være manglende samsvar mellom mål og tilgjengelige ressurser. Dette 

medfører at kommunene må rette større fokus på ressursbruk, styring og ledelse, samt på 

evaluering av måloppnåelse.   

Den overordnede analysen og arbeidet med å utarbeide planer er viktig for at kontrollutvalget 

skal bli kjent med kommunens virksomhetsområder. Arbeidet er med på å gi 

kontrollutvalgsmedlemmene det kunnskapsgrunnlaget de trenger for å ivareta sitt 

kontrollansvar. Gjennom forvaltningsrevisjon bidrar kontrollutvalget til å fremskaffe viktig 

informasjon til kommunens beslutningstagere, samt peke på forbedringsområder i 

kommunens virksomhet. Dette bidrar igjen til å styrke kommunestyrets grunnlag for styring 

og bedre måloppnåelse.  

Valg og rapportering av forvaltningsrevisjonen 

Med utgangspunkt i overordnet analyse gjennomført av revisjonen, har kontrollutvalget 

drøftet ulike prosjekter for den aktuelle planperioden. Prioritering av prosjekter er foretatt ut i 

fra et risiko- og vesentlighetsperspektiv. Det finnes ingen objektiv størrelse å vurdere 

vesentlighet opp mot og kontrollutvalget har derfor skjønnsmessig måttet vurdere de ulike 

områdene opp mot hverandre for å avgjøre hvilke som er mest vesentlig å undersøke. 

Vesentlighet kan vurderes ut fra flere perspektiver; for eksempel det økonomiske, det 

politiske, brukerperspektivet og samfunns- og miljøperspektivet. På bakgrunn av overordnet 

analyse har kontrollutvalget utarbeidet en plan for forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av 

kommunestyret. Etter at kommunestyret har vedtatt planen er det kontrollutvalgets oppgave  

å  bestille forvaltningsrevisjon.  

I tråd med forskrift om revisjon § 8 skal revisor rapportere fortløpende til kontrollutvalget om 

resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon. Videre er kontrollutvalget pålagt ansvar for å 

rapportere til kommunestyret. Saksgangen for forvaltningsrevisjonsrapporter kan illustreres 

med følgende figur:  
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Med mindre kommunestyret vedtar spesielle bestemmelser for når og hvordan rapporteringen 

skal foregå, er det opp til kontrollutvalget å finne en hensiktsmessig form og frekvens på 

dette. Rapport og resultater fra det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekt legges fortløpende 

frem for kommunestyret.  

Prioriteringer i denne planperioden 

Overordnet analyse for Nittedal kommune ble behandlet av kontrollutvalget i møte 

20.09.2012. På bakgrunn av analysen og kontrollutvalgets egne innspill har utvalget kommet 

frem til at områdene gjengitt i tabellen under er de mest aktuelle for forvaltningsrevisjon. De 

4 mest aktuelle prosjektene fremgår i prioritert rekkefølge.  Ved utforming av 

revisjonsoppdragene vil kontrollutvalget avgrense temaet slik at prosjektet blir mest mulig 

konkret og målrettet i forhold til revisjon på det aktuelle området.  

Kontrollutvalget er inneforstått med at det i perioden ikke vil være aktuelt med mer enn 5-6 

prosjekter, avhengig av prosjektenes omfang.  

Kontrollutvalget ønsker å gå gjennom planen om 2 år, for om nødvendig å gjøre endringer. 
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Område og perspektiv Mulig tema/aktuelle problemstillinger Prioritering 

Byggesaker 

 Brukerperspektiv

 Lovetterlevelse

 Behandles klager forsvarlig?

 Saksbehandling – likebehandling og

fristoverholdelse?

 Selvkostprinsippet i forhold til plan- og

byggeloven

Beredskap 

 Samfunnsperspektiv

 Har kommunen beredskapsplaner og

risiko- og sårbarhetsanalyser som

oppfyller lovens krav?

 Foretar kommunen realistiske og

relevante øvelser?

2 

IKT 

 Medarbeiderperspektiv

 Fungerer IKT-tjenestene i kommunen?

 Tekniske valg – er det valgt riktig

plattform, programmer, løsninger?

Demokrati 

 Politisk perspektiv

 Fungerer komitésystemet?

 Får politiske utvalg de sakene de skal

ha?

 Følges politiske vedtak opp og hvor

lang tid bruker administrasjonen på å

følge opp?

1 

Internkontroll 

 Økonomisk perspektiv

 Medarbeiderperspektiv

 Etterleves lederavtaler? Har de et godt

innhold?

 Har Nittedal tilfredsstillende rutiner for

avviksrapportering og følges

rapportene opp? Her kan det være

aktuelt å se på overordnede systemene

eller gå mer detaljert inn på

enkeltområder (for eksempel skole)

3 

Samhandlingsreformen 

 Brukerperspektiv

 Økonomisk perspektiv

 Klarer kommunen å gi mangfoldet av

utskrivningsklare pasienter det tilbudet

de har krav på? Kan også ha

økonomiske konsekvenser for

kommunen.
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Område og perspektiv Mulig tema/aktuelle problemstillinger Prioritering 

NAV sosial (vente litt) 

 Brukerperspektiv

 Lovetterlevelse

 Internkontroll

 Flyktningarbeid/flyktningtilskudd

 Fungerer norskopplæringen i

kommunen?

 Går penger til norskopplæring dit det

skal?

 Samkjøring stat-kommune –

overføringer. Fungerer dette?

Fastlegeforskrift/ fysioterapi 

 Brukerperspektiv

 Lovetterlevelse

 Får kommunen det den skal ha – det

som er avtalt, og det som det betales

for?

4 

PPT 

 Brukerperspektiv

 Lovetterlevelse

 Får barna spesialundervisningen de har

krav på?



Pågående og prioriterte forvaltningsrevisjonsprosjekter for alle 

kommunene på Romerike: 

 Kriterier for tildeling av sykehjemsplass

 Samhandlingsreformen og institusjonstjenesten

 Spesialpedagogisk hjelp barnehage/spesialundervisning grunnskole

 Enkeltvedtak/oppfølging av planer/beredskap

 Tjenesten for funksjonshemmede og hjemmetjenesten

 Sykefravær

 Kommunens styrings- og kontrollsystem

 Revisjon av IKT

 Rus og psykiatri

 Vedlikehold kommunale bygg

 Samhandlingsreformen

 Internkontroll

 Kommunens arbeid inn mot forebygging og helsefremmende arbeid mot yngre

 Offentlige anskaffelser

 Tilskudd barnehager

 Pleie og omsorg i lys av samhandlingsreformen

 Psykisk helse og rus

 IKT, infrastruktur og kvalitet

 Driftskostnadene innen eiendomsdrift

 Sykehjem (tildeling og kapasitet)

 Internkontroll i hjemmetjenester

 Vedlikehold av kommunale bygg

 Bosetting og introduksjonsordning for flyktninger.

 Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og vedlikehold

 Kommunens styrings- og kontrollsystem

Vedlegg 2 til sak 26/2014



KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

27/2014 Plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike. 27.11.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
1. Plan for selskapskontroll for perioden 2013-2016 Nittedal kommune.

2. Plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike.

Saksopplysninger 
I følge kontrollutvalgsforskriftens § 13 skal kontrollutvalget minst en gang i valgperioden og senest 

innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 

selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret selv som kan delegere til kontrollutvalget å 

foreta endringer i planperioden. 

Plan for selskapskontroll 2013 – 2016 ble behandlet i kontrollutvalget den 22. november 2012 og i 

kommunestyret den 28. januar 2013 (vedlegg 1). Kommunestyret fattet følgende vedtak: 

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak av plan for selskapskontroll 2013 –

2016. 

2. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å endre planen ved behov.

En oversikt over hvilke selskaper som skal underlegges kontroll i perioden finnes i vedlegg 2 i 

planen. Eierskapskontroll er gjennomført i ROAF, Norasonde og Krisesenteret, og disse rapportene 

ble behandlet i kontrollutvalget i februar 2014.   

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

eierkommunene. De planene som foreligger har ikke en sammenfallende tilnærming for faktisk 

gjennomføring og utvelgelse av de selskaper som skal kontrolleres. Det er derfor behov for en ny, 

revidert felles plan for alle selskapene.  

Per i dag finnes det selskaper som ikke har vært gjenstand for eierskapskontroll. I den nye planen 

(vedlegg 2) legges det opp til at det gjennomføres kontroll i alle selskaper for å tilegne seg konkret 

kunnskap og etablere et fullstendig bilde av risiko, knyttet til økonomi, drift og øvrige elementer 

relatert til virksomheten til kommunene. Hvilken tilnærming som velges i senere kontroller må 

baseres på konkrete funn i den enkelte kontroll og kontrollutvalgenes senere vurdering og 

beslutning. Planen er derfor først og fremst å prioritere gjennomføring av kontroll i de selskaper som 

så langt ikke er kontrollert, i større selskap og i selskap hvor det foreligger konkrete bestillinger fra 

kontrollutvalg. 

De selskaper som er prioritert i gjenværende del av denne valgperioden fremgår av oversikten på 

side 8. 



     Kontrollutvalget i Nittedal kommune 

8 

Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget vedtar plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike.

2. Planen sendes kommunestyret som en referatsak.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
Nittedal kommunestyre 
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2013 – 2016 

NITTEDAL KOMMUNE 

Vedlegg 1 til sak 27/2014
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1 Innledning 

1.1 Hjemmel 

Hjemmelen for selskapskontroll følger av kommuneloven § 77 nr 5: 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 

Ansvaret for å gjennomføre selskapskontroll er lagt til kontrollutvalget, jf. kommuneloven § 77 nr 5. 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 

selskaper m.m. som omfattes av slik kontroll.  

1.2 Innholdet i selskapskontrollen 

Forskrift om kontrollutvalg § 13 krever at det utarbeides en Plan for selskapskontroll og at planen 

utarbeides minst en gang i valgperioden. Selskapskontrollens innhold er beskrevet i § 14 og 

rapportering om selskapskontroll er omtalt i § 15 i samme forskrift. Selskapskontroll kan også utvides 

til å omfatte forvaltningsrevisjon i selskaper. Slik kontroll er revisjon, og følger bestemmelsene om 

forvaltningsrevisjon i forskrift om revisjon. Følgende figur viser selskapskontrollens omfang og 

innhold: 

Selskapskontroll
Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett)

Forskrift om kontrollutvalg – kap. 6

Eierskapskontroll

Obligatorisk

Utfører:
Sekretariatet,

revisjonen eller andre

Forvaltningsrevisjon

Frivillig

Utfører:
Kvalifisert og

uavhengig revisor

Omfatter kommunalt eierskap i:
IKS’er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter

MEN innsynsretten i § 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut – direkte 
eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner

Selskapskontroll
Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett)

Forskrift om kontrollutvalg – kap. 6

Eierskapskontroll

Obligatorisk

Utfører:
Sekretariatet,

revisjonen eller andre

Forvaltningsrevisjon

Frivillig

Utfører:
Kvalifisert og

uavhengig revisor

Omfatter kommunalt eierskap i:
IKS’er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter

MEN innsynsretten i § 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut – direkte 
eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner

Figur: Selskapskontroll – overordnet skisse 

Selskapskontroll kan deles i to deler, eierskapskontroll (obligatorisk) og forvaltningsrevisjon 

(frivillig). Eierskapskontrollen kan utføres av kontrollutvalgets sekretariat, kommunens revisjon eller 

andre som kontrollutvalget selv måtte bestemme. Forvaltningsrevisjon skal utføres i henhold til 

kapittel 3 i forskrift om revisjon og i henhold til god kommunal revisjonsskikk, og den må utføres av 

en kvalifisert og uavhengig revisor. 

Selskapskontrollen omfatter både heleide og deleide selskaper, herunder også selskaper med private 

eiere. På grunn av at innsynsretten etter § 80 er begrenset til heleide, kommunale selskaper, vil det 

imidlertid være forskjeller mht. hvordan selskapskontrollen kan utføres i heleide kontra deleide 

selskaper. 
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Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over innholdet i selskapskontrollen: 

Selskapskontroll, jf kommuneloven § 77 nr. 5 og § 80 

Kl § 77 nr. 5 Kl § 80, 1. ledd 

Kontrollutvalgsforskriften 

§ 14, 1. ledd

Kl § 80, 2. ledd 

Kontrollutvalgsforskriften 

§ 14, 2. ledd

Selskapsform/Type 

kontroll 

Påse at kommunens 

eierinteresser ivaretas 

fra eiers side 

I tillegg til å påse at 

kommunens eierinteresser 

ivaretas, gis innsynsrett inn i 

selskaper for å gjennomføre 

kontroll 

Forvaltningsrevisjon 

Heleid aksjeselskap Ja (jf. KF § 14, 1. ledd) Ja Ja 

IKS Ja (jf. KF § 14, 1. ledd) Ja Ja 

Aksjeselskap med 

kommunale og private 

eierinteresser 

Ja Nei Nei 

Kl § 27-selskap som er 

egne rettssubjekt  

Ja Ja Ja 

1.3 Kontroll i andre virksomheter enn de som omfattes av Selskapskontroll, jf. § 80 

I punktet over ble det gitt en redegjørelse for de virksomheter som er omfattet av 

innsynsbestemmelsen i § 80. I tillegg til disse virksomhetene har kommunene innledet andre 

typer samarbeid, for eksempel vertskommunesamarbeid jf. kommunelovens § 28 og 

uformaliserte samarbeid, som opererer med selvstendige budsjett, selvstendig drift eller har 

ansatte.  

I revisjonens arbeid med å skaffe seg oversikt over hvilke selskaper som omfattes av 

selskapskontrollen i sine eierkommuner, har vi identifisert interkommunale samarbeid som ikke 

omfattes av kontroll. Dessuten har enkelte av disse vært drevet med en så vidt stor grad av 

operativ selvstendighet og eller en manglende formell organisering at det etter revisjonens syn 

har vært behov for å gjøre nærmere undersøkelser av disse virksomhetene. Dette ble 

kommunisert eierkommunenes kontrollutvalg ved presentasjon av selskapskontrollene i forrige 

valgperiode. I forlengelsen av dette har NRD i samarbeid med ØRR utarbeidet en oversikt alle 

samarbeid utover de som er omfattet av selskapskontroll, se vedlegg (2). I denne sammenheng 

foreslås det at kontrollutvalgene gis fullmakt til å følge opp nærmere kontroll av disse 

virksomhetene i planperioden.    

Grunnlaget for kontroll av disse virksomhetene  vil være forskjellig avhengig av hva slags 

formell organisering de har. De samarbeid som er organisert etter § 28 vil for eksempel 

kontrolleres av kommunens revisor ettersom de inngår i vertskommunens regnskap. 

Et selvstendig og generelt grunnlag for kontroll av kommunens interesser i selskaper og 

lignende er kommunelovens § 77 nr 5.  

Revisjonen vil under enhver omstendighet avklare grunnlaget for gjennomføring av sine 

undersøkelser i det enkelte tilfellet. 
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1.4 Formålet med selskapskontrollen 

Selskapskontrollen er et middel for å påse at forvaltningen av kommunens eierinteresser fungerer 

tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets vedtak og forutsetninger og i henhold til aktuelle lover 

og regler.  

Formålet med eierskapskontrollen er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, 

utøver myndigheten slik det er fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven samt ivaretar kommunens 

interesser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Eierskapskontrollen begrenser seg 

til en vurdering av om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring, og at virksomheten 

faktisk opererer i tråd med formålet. En materiell vurdering av selskapets organisering, drift og 

funksjon faller derfor utenfor denne kontrollen. 

Ved behov kan det også gjennomføres forvaltningsrevisjon av selskaper. I et selskap med statlige eller 

private eierinteresser må imidlertid dette – hvis ikke annet er avtalt mellom eierne, skje med 

utgangspunkt i åpne kilder fordi ikke innsynsretten etter § 80 gjelder. Formålet med 

forvaltningsrevisjonen vil være å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. En slik revisjon vil 

dermed ha fokus på selve aktiviteten og resultater i selskapet. 

2 Gjennomføring og rapportering m.m. 

2.1 Gjennomføring 

Kontrollutvalget vurderer årlig omfanget av selskapskontroller og hvilke kontroller som skal 

gjennomføres med utgangspunkt i plan for selskapskontroll. Utvalget kan, i den grad det finner det 

nødvendig, be om at aktuelle selskaper oversender relevante dokumenter. Kontrollutvalget kan gjøre 

endringer i planen, hvis forutsetningene skulle endre seg.  

Selskapskontrollen kan gjennomføres av NRD, kontrollutvalgets sekretariat (eierskapskontroll) eller 

den/de som kontrollutvalget måtte bestemme. Kontrollene gjennomføres med utgangspunkt i 

metodikk utarbeidet for dette formålet. 

Kontroller i selskaper som har flere eierkommuner bør i størst mulig grad koordineres. 

Med utgangspunkt i de ressurser NRD har nedlagt for å styrke selskapskontrollen, samt de ressurser 

som er avsatt for å gjennomføre fremtidige kontroller, foreslås at det at NRD i utgangspunktet får 

ansvaret for den praktiske gjennomføringen av disse kontrollene.   

2.2 Innhenting av opplysninger 

Kontrollutvalget eller den som utøver selskapskontroll eller forvaltningsrevisjon i selskaper på vegne 

av kontrollutvalget, kan kreve enhver opplysning fra det enkelte selskap som de finner påkrevd for 

gjennomføring av kontrollen med hjemmel i kommuneloven § 80. 

Opplysninger innhentes normalt gjennom den revisjonsenheten som gjennomfører kontroll på vegne 

av kontrollutvalget. Metodikk for gjennomføring av selskapskontroll innebærer at ansvaret for å avgi 

korrekt informasjon er overlatt til selskapet. 

2.3 Rapportering 

Rapport etter gjennomført selskapskontroll sendes fra utøver til kontrollutvalget. Etter 

kontrollutvalgets behandling sendes rapporten kommunestyret.  
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Kontrollutvalget rapporterer om gjennomførte selskapskontroller og resultatet av disse i sin årsrapport 

som legges fram for kommunestyret. Hvis kontrollutvalget har gjort endringer i plan for 

selskapskontroll, jf. punktet om ”Gjennomføring”, som nevnt ovenfor, skal dette framgå av 

årsrapporten. 

Selskapet og den som utøver eierfunksjonen har uttalerett til innholdet i rapporten, og eventuelle 

kommentarer skal fremgå av rapporten.  

2.4 Møterett i selskapsorganer 

Kontrollutvalget og kommunens revisor skal varsles om og har rett til å være til stede på det enkelte 

selskaps generalforsamling, representantskap og tilsvarende organ.
1

Kontrollutvalget avgjør selv om det skal være representert på generalforsamling eller representantskap 

når årsregnskap og årsberetning behandles i selskaper hvor det er vedtatt å gjennomføre 

selskapskontroll med hjemmel i kl. § 80. 

1
 Kommuneloven § 80, 3. ledd 
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3 Prioriteringer i denne planperioden 

3.1 Oversikt over selskaper hvor kommunen har eierinteresser 

I vedlegg 2 fremgår det en oversikt over de selskap kommunen har eierinteresser i og som kan være 

gjenstand for selskapskontroll, jf § 80. 

3.2 Gjennomført selskapskontroll 2008-2011 

Slik det fremgår over har NRD prioritert arbeidet med styrkingen av selskapskontroll av 

eierkommunenes selskap som er omfattet slik kontroll siden 2006. I denne sammenheng er det 

gjennomført kontroll av samtlige kjente aksjeselskap og interkommunale i de to siste valgperioder. 

Ses de gjennomførte kontroller i sammenheng over disse periodene, kan det konstateres en betydelig 

styrking av eierstyringen fra kommunens side. Dette gjelder ikke minst de selskap som eies av 

kommunene i fellesskap. 

Gjennomføringen av selskapskontroller over tid har også bidratt til å tydeliggjøre hvilke deler av de 

respektive virksomheter som kan ha vies særlig oppmerksomhet i senere kontroller.  

3.3 Gjennomføring av selskapskontroll i perioden 2013-2016 

Med utgangspunkt i denne planen for selskapskontroll vedtar kontrollutvalget hvilke 

selskapskontroller som skal gjennomføres i perioden. 

Det foreslås at det gjennomføres selskapskontroller av samtlige aksjeselskap og interkommunale 

selskap som kan omfattes av kontroll, jf § 80, se vedlegg 2, på de tidspunkt som der fremgår. Videre 

foreslås det at kontrollutvalget gis fullmakt til å endre tidspunkt for gjennomføring dersom det skulle 

være hensiktmessig. 
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VEDLEGG 1: 

SENTRALE BESTEMMELSER KNYTTET TIL SELSKAPSKONTROLL 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25. september 1992. 

Kommuneloven § 77 nr 5: 

5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 

Kommuneloven § 80: 

I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr 6 og i aksjeselskaper der en 

kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner 

eier alle aksjer, og i heleide datterselskaper til slike selskaper, har kommune eller 

fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd 

for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret og den valgte revisor for 

selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget og kommunens revisor 

selv foreta undersøkelser i selskapet. 

Kommunestyret eller fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors 

kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskapet og 

herunder fastsette hvilke dokumenter mv. som skal sendes kommunens eller fylkeskommunens 

kontrollutvalg og revisor. 

Kontrollutvalget og kommunens eller fylkeskommunens revisor skal varsles og har rett 

til å være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og 

tilsvarende organ. 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15. juni 2004. 

Kap. 6. Selskapskontroll 

§ 13. Selskapskontroll 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.  

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 

etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 

selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere 

til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.  

Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre 

selskapskontroll.  

§ 14. Selskapskontrollens innhold 

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av 

eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den 

som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar 

med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll).  
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Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i 

kommuner og fylkeskommuner kap. 3.  

§ 15. Rapportering om selskapskontrollen 

Kontrollutvalget fastsetter selv hvordan utført selskapskontroll skal rapporteres til 

utvalget, herunder hvilket innhold slik rapport skal ha. Et selskap som er omfattet av 

selskapskontrollen, og den som utøver kommunens eierfunksjon, skal alltid gis anledning til å 

gi uttrykk for sitt syn på de forhold som omtales i rapporten. Eventuelle kommentarer skal 

fremgå av rapporten.  

Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av selskapskontroll skal kontrollutvalget 

avgi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke kontroller som er gjennomført samt 

om resultatene av disse.  
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VEDLEGG 2: 

SELSKAPSKONTROLL ETTER KL § 80, INTERKOMMUNALE SELSKAPER 
OG HELEIDE KOMMUNALE AKSJESELSKAPER 

Selskap Eierform Eiere Status 

Romerike Avfallsforedling IKS Lørenskog  21,43 % 

Gjerderum    3,58 % 

Sørum  10,71% 

Rælingen    10,71 % 

Enebakk  7,14 % 

Nittedal    14,29 % 

Skedsmo  25% 

Fet      7,14 % 

(oppdatert 13.8.08) 

Eierskapskontroll pågår og 

avsluttes i løpet av november i 

år 

Nedre Romerike vannverk  AS AS AS-andeler: 

Lørenskog    25,0 %  

Nittedal        14,3 %  

Rælingen     10,7 %  

Sørum  10,7 % 

Skedsmo  32,2 % 

Fet      7,1 % 

Avvente avviklingsprosess 

Nedre Romerike Vannverk IKS IKS IKS-andeler: 

Lørenskog: 23,6; 

Nittedal: 17,4; 

Rælingen: 14,3;  

Sørum: 5,5; 

Skedsmo: 34,7;  

Fet: 4,5 

Gjennomføre eierskapskontroll 

1. halvår 2014

Romerikes 

Kontrollutvalgssekretariat IKS 

IKS Aurskog-Høland Andel: 5,9 %  

Eidsvoll Andel: 8,5 %  

Fet Andel: 4,2 %  

Gjerdrum Andel: 2,4 %  

Hurdal Andel: 1,0 %  

Lørenskog Andel: 13,3 % 

Nannestad Andel: 4,5 %  

Nes Andel: 7,6 %  

Nittedal Andel: 8,4 %  

Rælingen Andel: 6,4 %  

Skedsmo Andel: 19,5 % 

Sørum Andel: 6,3 %  

Ullensaker Andel: 12,0 % 

Gjennomføre eierskapskontroll 

1. halvår 2015. Praktisk

gjennomføring foretas av 

ekstern aktør 

Romerike Krisesenter IKS IKS Aurskog-Høland Andel: 5,7 %  

Sørum Andel: 6,2 %  

Fet Andel: 4,1 %  

Gjennomføre eierskapskontroll 1. 

halvår 2013 
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Rælingen Andel: 6,2 %  

Enebakk Andel: 2,0 %  

Eidsvoll Andel: 8,3 %  

Nannestad Andel: 4,4 %  

Hurdal Andel: 1,1 %  

Lørenskog Andel: 13,1 % 

Skedsmo Andel: 19,1 % 

Nittedal Andel: 8,4 %  

Gjerdrum Andel: 2,3 %  

Ullensaker Andel: 11,6 % 

Nes Andel: 7,5 %  

Nedre Romerike distriktsrevisjon § 27 – 

Interkommun
alt samarbeid 

Rælingen, Skedsmo, Lørenskog, 

Nittedal 

Avvente til evt sammenslåing av 

revisjonene på Romerike er endelig 
avklart 

Miljøhuset Gnisten AS, med 
datterselskapet Gnistregn AS 

AS Nittedal 100% Gjennomføre eierskapskontroll 2. 
halvår 2013 
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VEDLEGG 3: 

KOMMUNENS INTERESSER I ULIKE SAMARBEID 
Interkommunale selskaper (IKS) og kommunalt heleide AS: se vedlegg 2.   

Adm.vertskommune-

samarbeid, Kl § 28 

IINR (Interkommunal 

innkjøpsordning Nedre 

Romerike) 

Et forpliktende 

samarbeid fra 1997, 

består nå av Sørum, 

Fet, Enebakk, 

Rælingen, Nittedal og 

Aurskog-Høland. 

Sørum er 

vertskommune 

Adm.vertskommune- 

Samarbeid, Kl § 28 

Øyeren IKT Enebakk, Fet og 

Rælingen 

Rælingen er 

vertskommune 

Adm.vertskommune- 

Samarbeid, Kl § 28 

Skatteoppkreverfunksjon Rælingen, Fet 

Skedsmo, Sørum, 

Nittedal 

Skedsmo er 

vertskommune 

Andre 

Samarbeidsformer 

Regionkontor landbruk Skedsmo (?) 

SNR  

Samarbeidsrådet 

På Nedre Romerike. 

Aurskog Høland, Fet, 

Lørenskog, Nittedal, 

Rælingen, Skedsmo, 

Sørum og Akershus 

Fylkeskommune 

Skedsmo er verts- 

kommune 

Kunnskapsbyen Lillestrøm Skedsmo 

Legeformidlingen Skedsmo, Rælingen, 

Lørenskog ? 

Barnevernsvakten Lørenskog, Nittedal, 

Fet, Rælingen, Sørum, 

Gjerdrum, Aurskog-

Høland, Ullensaker, 

Nannestad, Hurdal, 

Nes og Eidsvoll. 

Lørenskog er 

ansvarlig for drift og 

personal 

Romerike HMS Senter BA Skedsmo (?) 

Enhet for lindrende 

samarbeid 

Lørenskog, Nittedal, 

Skedsmo og Rælingen 

kommuner, samt 

Akershus 

Universitetssykehus. 

Spesialisert korttidsenhet Lørenskog, Nittedal, 

Skedsmo og Rælingen 

kommuner, samt 

Akershus 

Universitetssykehus 

HF. 

Lørenskog er 

vertskommune 

Overgrepsmottak Nittedal og Oslo Drives av legevakten 

i Oslo 
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VEDLEGG 4 

METODE FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL 

Aktuelle selskaper tilskrives og informeres om gjennomføring av selskapskontroll og om innhenting 

av dokumenter. 

For selskaper som velges ut for selskapskontroll, benyttes følgende opplegg: 

- Det avtales møte med daglig leder. Samtale med utgangspunkt i spørsmålsliste 

- Representantskapet/generalforsamlingen og styret tilskrives og bes besvare 

spørsmålslister innen gitt frist 

- Selskapets revisor tilskrives 

Innhentet informasjon, samt informasjon fra åpne kilder, innarbeides i skjema utarbeidet for formålet. 

Hovedpunktene er: 

- Selskapsforhold 

- Avtalemessige forhold 

- Forpliktelser vis a vis offentlige instanser 

- Juridiske forhold 

- Organisasjon 

- Miljø 

- Framtidsutsikter 

Utkast til rapport utarbeides og oversendes selskapet v/daglig leder, styret, 

representantskap/generalforsamling og selskapets revisor til uttalelse.  

Mottatte uttalelser innarbeides eventuelt i rapporten og svar vedlegges. Rapport oversendes 

kontrollutvalget som rapporterer til kommunestyret. 
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1 INNLEDNING  

1.1 Bakgrunn  

Romerike Revisjon IKS ble etablert med virkning fra 1. juni 2014. Det nye selskapet var et resultat 

av at organisasjonene i Øvre Romerike revisjonsdistrikt IKS, Østre Romerike revisjonsdistrikt og 

Nedre Romerike distriktsrevisjon ble slått sammen. En konsekvens av dette er at Romerike 

Revisjon IKS er blitt ansvarlig for planlegging og gjennomføring av selskapskontroll for alle 

eierkommunene.  

 

De respektive planene i sin nåværende form har ikke en sammenfallende tilnærming for faktisk 

gjennomføring og utvelgelse av de selskapene som skal kontrolleres. Det er derfor behov for 

utarbeidelse av ny, revidert felles plan for alle selskapene i regionen. En felles og koordinert plan 

eierkommunene i mellom er også noe kommuneloven legger opp til skal være utgangspunktet for 

kontroll i selskap med mer enn en kommunal- eller fylkeskommunal eier.  

 

1.2 Kort om metode 

Både utformingen av denne planen og gjennomføringen av selve kontrollen skjer etter de 

hovedlinjer som fremgår av NKRFs veileder for selskapskontroll og gjeldende lovgivning på 

området. 

 

1.3 Kontrollens omfang 

Et utgangspunkt for den lovpålagte delen av selskapskontrollen er at alle heleide selskap i regionen 

skal kontrolleres. Per i dag er det flere selskap som ikke har vært gjenstand for eierskapskontroll. Vi 

anser det utfra et risiko- og vesentlighetsperspektiv lite tilfredsstillende ikke å ha utført kontroller i 

samtlige selskap i regionen. Uavhengig av størrelse, marked og økonomisk omfang er det viktig at 

det gjennomføres kontroll i alle selskapene for å tilegne seg konkret kunnskap og etablere et 

fullstendig bilde av risiko, knyttet til økonomi, drift og øvrige elementer relatert til virksomhetene til 

eierkommunene. Hvilken tilnærming som velges i senere kontroller må baseres på de konkrete funn 

i den enkelte kontroll og kontrollutvalgenes senere vurdering og beslutning. 

 

Planen er derfor først og fremst å prioritere gjennomføring av kontroll i de selskaper som så langt 

ikke er kontrollert, i større selskap og i selskap med utgangspunkt i allerede besluttede konkrete 

bestillinger fra de enkelte kontrollutvalgene. Vi gjør i denne sammenheng oppmerksom på at 

tidligere besluttede tidspunkt for gjennomføring av kontroll i de enkelte selskap vil kunne være 

endret i denne planen og innebære at planlagte kontroller i inneværende periode utsettes til neste. 

Dette er i hovedsak praktisk begrunnet. 

 

Når det gjelder ressurser er vi innforstått med at en plan om kontroll av samtlige aktuelle selskap 

kan være krevende. Med utgangspunkt i metoden vi benytter for kontroll og den kompetanse 
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organisasjonen har på dette området vil en gjennomføring av kontroll i tråd med de planer det 

legges opp til, allikevel være mulig. 

 

1.4 Hjemmel 

Hjemmelen for selskapskontroll følger av kommuneloven § 77 nr 5:  

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 

 

Ansvaret for å gjennomføre selskapskontroll er lagt til kontrollutvalget, jf. kommuneloven § 77 nr 5. 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 

selskaper m.m. som omfattes av slik kontroll.  
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2 INNHOLDET I SELSKAPSKONTROLLEN 

Forskrift om kontrollutvalg § 13 krever at det utarbeides en plan for selskapskontroll og at planen 

utarbeides minst en gang i valgperioden. Selskapskontrollens innhold er beskrevet i § 14 og 

rapportering om selskapskontroll er omtalt i § 15 i samme forskrift. Selskapskontroll kan også 

utvides til å omfatte forvaltningsrevisjon i selskaper. Slik kontroll er revisjon, og følger 

bestemmelsene om forvaltningsrevisjon i forskrift om revisjon. Følgende figur viser 

selskapskontrollens omfang og innhold: 

Figur: Selskapskontroll – overordnet skisse 

Selskapskontroll kan deles i to deler, eierskapskontroll (obligatorisk) og forvaltningsrevisjon (frivillig). 

Eierskapskontrollen kan utføres av kontrollutvalgets sekretariat, kommunens revisjon eller andre 

som kontrollutvalget selv måtte bestemme. Forvaltningsrevisjon skal utføres i henhold til kapittel 3 i 

forskrift om revisjon og i henhold til god kommunal revisjonsskikk, og den må utføres av en 

kvalifisert og uavhengig revisor. 

Selskapskontrollen omfatter både heleide og deleide selskaper, herunder også selskaper med 

private eiere. På grunn av at innsynsretten etter § 80 er begrenset til heleide, kommunale selskaper, 

vil det imidlertid være forskjeller mht. hvordan selskapskontrollen kan utføres i heleide kontra 

deleide selskaper. 

Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over innholdet i selskapskontrollen: 

Selskapskontroll
Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett)

Forskrift om kontrollutvalg – kap. 6

Eierskapskontroll

Obligatorisk

Utfører:
Sekretariatet,

revisjonen eller andre

Forvaltningsrevisjon

Frivillig

Utfører:
Kvalifisert og

uavhengig revisor

Omfatter kommunalt eierskap i:
IKS’er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter

MEN innsynsretten i § 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut – direkte 
eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner

Selskapskontroll
Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett)

Forskrift om kontrollutvalg – kap. 6

Eierskapskontroll

Obligatorisk

Utfører:
Sekretariatet,

revisjonen eller andre

Forvaltningsrevisjon

Frivillig

Utfører:
Kvalifisert og

uavhengig revisor

Omfatter kommunalt eierskap i:
IKS’er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter

MEN innsynsretten i § 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut – direkte 
eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner
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Selskapskontroll, jf kommuneloven § 77 nr. 5 og § 80 (innsynsregel) 

 Kl § 77 nr. 5 Kl § 80, 1. ledd 

(innsynsregel) 

Kontrollutvalgsforskriften 

§ 14, 1. ledd 

Kl § 80, 1. ledd 

(innsynsregel) 

Kontrollutvalgsforskriften 

§ 14, 2. ledd 

Selskapsform/Type 

kontroll 

Påse at 

kommunens 

eierinteresser 

ivaretas fra eiers 

side 

I tillegg til å påse at 

kommunens eierinteresser 

ivaretas, gis innsynsrett inn 

i selskaper for å 

gjennomføre kontroll 

Forvaltningsrevisjon 

Heleid aksjeselskap Ja (jf. KU-

forskriften § 14, 1. 

ledd) 

Ja Ja 

IKS Ja (jf. KU-

forskriften § 14, 1. 

ledd) 

Ja Ja 

Aksjeselskap med 

kommunale og 

private 

eierinteresser 

Ja Nei Nei 

Kl § 27-selskap som 

er egne rettssubjekt 

(SR) 

Ja Ja Ja 
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3 KONTROLL I ANDRE VIRKSOMHETER ENN DE SOM 

OMFATTES AV INNSYNSRETTEN I § 80 

I punktet over ble det gitt en redegjørelse for de virksomheter som er omfattet av 

innsynsbestemmelsen i § 80. I tillegg til disse virksomhetene har kommunene innledet andre typer 

samarbeid, for eksempel vertskommunesamarbeid jf. kommunelovens § 28-1 a-c, og uformaliserte 

samarbeid, som opererer med selvstendige budsjett, selvstendig drift eller har ansatte.  

I revisjonens arbeid med å skaffe seg oversikt over hvilke selskaper som omfattes av 

selskapskontrollen i eierkommunene, har vi identifisert interkommunale samarbeid som ikke 

omfattes av kontroll. Dessuten har enkelte av disse vært drevet med en så vidt stor grad av operativ 

selvstendighet og eller en manglende formell organisering at det etter revisjonens syn har vært 

behov for å gjøre nærmere undersøkelser av disse virksomhetene. Dette ble kommunisert til enkelte 

av eierkommunenes kontrollutvalg ved presentasjon av selskapskontrollene i forrige valgperiode. I 

den inneværende valgperioden vil arbeidet med selskapskontroll allikevel utelukkende være rettet 

mot kontroll av interkommunale selskap og aksjeselskap. Vi legger imidlertid opp til å identifisere 

alle øvrige samarbeids- og foretaksformer i den neste valgperioden og foreslå en nærmere 

gjennomgang av disse.  

Et selvstendig og generelt grunnlag for kontroll av kommunens interesser i disse samarbeid- og 

foretaksformene er kommunelovens § 77 nr 5.  

Revisjonen vil under enhver omstendighet avklare grunnlaget for gjennomføring av sine 

undersøkelser i det enkelte tilfellet. 
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4 FORMÅLET MED SELSKAPSKONTROLL 

Selskapskontrollen er et middel for å påse at forvaltningen av kommunens eierinteresser fungerer 

tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets vedtak og forutsetninger og etter aktuelle lover og 

regler.  

Formålet med eierskapskontrollen er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, 

utøver myndigheten slik det er fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven samt ivaretar kommunens 

interesser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Eierskapskontrollen begrenser 

seg til en vurdering av om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring, og at virksomheten 

faktisk opererer i tråd med formålet. En materiell vurdering av selskapets organisering, drift og 

funksjon faller derfor utenfor denne kontrollen. 

Det er ofte slik at det i en eierskapskontroll avdekkes problemstillinger som det er behov for å 

undersøke nærmere i en forvaltningsrevisjon. I et selskap med statlige eller private eierinteresser 

må imidlertid dette – hvis ikke annet er avtalt mellom eierne, skje med utgangspunkt i åpne kilder 

fordi ikke innsynsretten etter § 80 gjelder. Formålet med forvaltningsrevisjonen vil kunne være å 

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

kommunestyrets vedtak og forutsetninger. En slik revisjon vil dermed ha fokus på selve aktiviteten 

og resultater i selskapet. 
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5 GJENNOMFØRING 

Selskapskontrollen gjennomføres av RRI i tråd med vedtatt plan for selskapskontroll. 

Kontrollutvalgene forutsettes å kunne gjøre endringer i planen, hvis forutsetningene for 

gjennomføring skulle endre seg, se under.  

5.1 Rapportering av gjennomførte kontroller og løpende endring av planen 

Kontrollutvalget vil i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 15 avgi rapport til kommunestyret om 

hvilke kontroller som er gjennomført og resultatet av disse. Rapportene vil sendes videre til 

kommunestyret for sluttbehandling. 

Det foreligger ingen lovpålagt oppfølging av eierskapskontrollen. Det er likevel naturlig 

kontrollutvalgene forventer at kommunen/selskapet tar stilling til vurderinger eller anbefalinger som 

foreligger. Selskapskontroller med forvaltningsrevisjon vil bli lovmessig fulgt opp av 

kontrollutvalgene og rapportert på lik linje med øvrig forvaltningsrevisjon.  

Etter kontrollutvalgsforskriften vil kontrollutvalgenes mulighet for å endre planen for selskapskontroll 

bero på de rammer som er fastsatt av kommunestyret. I denne sammenheng bes det om at 

kommunestyrene i eierkommunene delegerer myndighet til de respektive kontrollutvalg til å foreta 

nødvendige endringer av denne planen i inneværende planperiode. Det forutsettes i denne 

sammenheng at endringer av planen som gjelder selskap med flere eiere koordineres mellom de 

respektive kontrollutvalg slik at utarbeidelse av flere rapporter for det samme selskap unngås. 

5.2 Nærmere om tidsplan og hvilke selskap som skal kontrolleres 

Nedenfor følger en oversikt over selskap som skal kontrolleres inneværende periode, og planlagt 

tidspunkt for kontroll. I vedlegg vises en oversikt over alle selskap og samarbeid per kommune. 
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Oversikt over selskap som skal kontrolleres inneværende periode: 

Selskap Selskapsform Kommune 
Eierandel 

% 
Tidspunkt for 

kontroll 
Aurskog-Høland 

utbyggingsselskap 
AS Aurskog-Høland 100,0 Vår 2016 

Krogstad Miljøpark AS Sørum 100,0 Vår 2016 

Mjølkerampa AS Gjerdrum 100,0 Vår 2016 

NRBR IKS 

Lørenskog  20,6 

Høst 2016 

Nittedal  17,7 

Sørum  9,5 

Aurskog-Høland  7,8 

Fet  6,3 

Rælingen  7,7 

Skedsmo 30,4 

Sentralrenseanlegget RA-2 AS 

Lørenskog 33,3 

Vår 2015 Rælingen 33,3 

Skedsmo 33,3 

NRV AS 

Fet  7,1 

Vår 2015 

Lørenskog 25,0 

Nittedal 14,3 

Rælingen 10,7 

Sørum 10,7 

Skedsmo 32,2 

ØRAS IKS 

Ullensaker 46,7 

Høst 2015 
Eidsvoll 32,6 

Hurdal 3,9 

Nannestad 16,8 

ØRBR Brann og redning IKS 

Eidsvoll 23 

Høst 2016 

Hurdal 3,7 

Gjerdrum 7,3 

Nannestad 12,6 

Nes 20,9 

Ullensaker 32,6 

Øvre Romerike Industriservice AS 

Eidsvoll 33,3 

Høst 2014 Nannestad 33,3 

Ullensaker 33,3 
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VEDLEGG 

Nedenfor vises en oversikt over alle selskap og samarbeid per kommune. 

Aurskog-Høland kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

Romerike krisesenter IKS 

Aurskog-Høland utbyggingsselskap AS 

Neverstua AS 

Asvo Bjørkelangen AS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

NRBR (brannvesen) IKS 

Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Norasonde AS 

Berger Eiendom AS 

Bjørkelangen stasjon AS 

Haldenvassdragets kanalselskap AS 

KLP 

Kunnskapsbyen Lillestrøm Forening 

Samarbeid Selskapsform 

SNR § 27

IINR § 28-1 a-b

Skåningsrud § 27

Romerike HMS Forening 

Barnevernvakten § 28-1 a-b

Haldenvassdragets kanaltjeneste 

Stiftelser Selskapsform 

Aur prestegård Stiftelse 

Urskog-Hølandsbanen Stiftelse 
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Eidsvoll kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

DGI  IKS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

ØRAS IKS 

ØRBR Brann og redning IKS 

Øvre Romerike Industriservice AS 

Romerike revisjon IKS IKS 

 
 

Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Orbit Arena AS AS 

Filmparken AS AS 

AS Oplandske Dampskibsselskap AS 

  Samarbeid Selskapsform 

Arbeidsgiverkontrollen § 27 

ØRU § 27 SR 

ØRIK (innkjøpsordning) under ØRU § 27 

Jessheim interkommunale legevakt § 28-1 a-b 

Miljørettet helsevern § 28-1 a-b 

Voksenopplæring Øvre Romerike § 28-1 a-b 

e-Stab § 28-1 a 

Interkommunalt byggetilsyn § 28-1 a 
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Fet kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

NRV IKS 

NRV AS 

ØRBR IKS 

Heia ViTa AS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

MIRA IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

NRBR (brannvesen, erstatter ØRBR) IKS 

  Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Norasonde  AS 

KLP 

 Øyeren Båtservice AS 

  Samarbeid Selskapsform 

Fjerne ØRR § 27 

BORI 

 SNR § 27 

Søndre Bjanes samarbeid 

Dalen vannverk BA 

IINR § 28-1 a 

Øyeren IKT § 28-1 a 

Romerike HMS Forening 

Barnevernvakten § 28-1 a-b 

Fet nærmiljøsentral eid av Fet k. 

Lillestrøm legevakt § 28-1 a-b 

Skatteoppkreverfunksjonen § 28-1 a-b 

Kunnskapsbyen Lillestrøm Forening 

  Stiftelser Selskapsform 

Fet utleiestiftelse Stiftelse 

Fet boligstiftelse Stiftelse 

Fetsund Lenser Stiftelse 

Løken Stiftelse 

Oscar Øverbys legat Legat 
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Gjerdrum kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

DGI  IKS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

MIRA IKS 

ØRBR Brann og redning IKS 

Mjølkerampa AS 

Romerike revisjon IKS IKS 

  Samarbeid Selskapsform 

IINR § 28-1 a-b 

Arbeidsgiverkontrollen § 27 

ØRU § 27 SR 

ORIK (innkjøpsordning) under ØRU § 27 

estab § 28-1 a-b 

Interkommunalt byggetilsyn § 28-1 a 

Jessheim interkommunale legevakt § 28-1 a 

Ullensaker og Gjerdrum landbrukskontor § 28-1 a 

  

 

Hurdal kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

DGI  IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike krisesenter IKS 

ØRAS IKS 

ØRBR Brann og redning IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

  Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Orbit Arena AS AS 

  Samarbeid Selskapsform 

Arbeidsgiverkontrollen § 27 

ØRU § 27 SR 

ORIK (innkjøpsordning) under ØRU § 27 

LV-sentral (legevakt) § 28-1 a- 

PP-tjenester § 28-1 a 

Veterinærvakt § 28-1 a 

estab § 28-1 a-b 

Interkommunalt byggetilsyn § 28-1 a 
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PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Side 13 

Lørenskog kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

NRV IKS 

NRV AS 

NRBR IKS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

Samarbeid Selskapsform 

SNR § 27 SR

Barnevernvakten § 28-1 a-b

Regionkontor landbruk § 28-1 a

Stalsberghagen krematorium § 28-1 a

Lillestrøm legevakt § 28-1 a

Tolketjenesten § 28-1 a

Nannestad kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

DGI IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike krisesenter IKS 

ØRAS IKS 

ØRBR Brann og redning IKS 

Øvre Romerike Industriservice AS 

Romerike revisjon IKS IKS 

Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Orbit Arena AS AS 

Samarbeid Selskapsform 

Arbeidsgiverkontrollen § 27

ØRU § 27 SR

ORIK (innkjøpsordning) under ØRU § 27

UniVann § 27

estab § 28-1 a-b

Interkommunalt byggetilsyn § 28-1 a

Jessheim interkommunale legevakt § 28-1 a



ROMERIKE REVISJON IKS 

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Side 14 

Nes kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

Romerike krisesenter IKS 

Kanmer AS 

Nes kulturhus AS 

DGI IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

ØRBR Brann og redning IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

KLP 

Svanfoss sluser 

Ovlien samfunnshus AL 

En rekke borettslag og sameieleiligheter 

Samarbeid Selskapsform 

ØRU § 27 SR

ORIK (innkjøpsordning) under ØRU § 27

Skåningsrud § 27

Barnevernvakten § 28-1 a-b

Arbeidsgiverkontrollen § 27

Voksenopplæring § 28-1 a

Voldtektsmottak § 28-1 a

Veterinærvakt § 28-1-a

estab § 28-1 a-b

Kunnskapsbyen Lillestrøm Forening 

Nittedal kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

NRV IKS 

NRV AS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

Samarbeid Selskapsform 

SNR § 27 SR

IINR § 28-1

Barnevernvakten § 28-1 a-b

Regionkontor landbruk § 28-1 a



ROMERIKE REVISJON IKS 

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL  Side 15 

 

Rælingen kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

NRV IKS 

NRV AS 

NRBR IKS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

Aktivum  AS 

  Samarbeid Selskapsform 

SNR § 27 SR 

IINR § 28-1 a-b 

Øyeren IKT § 28-1 a-b 

Barnevernvakten § 28-1 a-b 

Regionkontor landbruk § 28-1 

Stalsberghagen krematorium § 28-1 

Lillestrøm legevakt § 28-1 

Tolketjenesten § 28-1 

Skatteoppkreverfunksjonen § 28-1 

  

  



ROMERIKE REVISJON IKS 

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Side 16 

Skedsmo kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

NRV IKS 

NRV AS 

NRBR IKS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

Lillestrøm Kulturbygg AS 

Skedsmo Parkering AS 

Samarbeid Selskapsform 

SNR § 27 SR

Søndre Bjanes Samarbeid 

Regionkontor landbruk § 28-1

Stalsberghagen krematorium § 28-1

Lillestrøm legevakt § 28-1

Tolketjenesten § 28-1

Skatteoppkreverfunksjonen § 28-1a-b)

Kunnskapsbyen Lillestrøm Forening 



ROMERIKE REVISJON IKS 

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Side 17 

Sørum kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

NRV IKS 

NRV AS 

ØRBR IKS 

Romerike krisesenter IKS 

Krogstad Miljøpark AS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

MIRA IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

NRBR (Brannvesen, erstatter ØRBR) IKS 

Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Norasonde AS 

KLP 

Samarbeid Selskapsform 

SNR § 27

IINR § 28-1

Skåningsrud § 27

Romerike HMS Forening 

Barnevernvakten § 28-1 a-b

Skatteoppkreverfunksjonen § 28-1

Kunnskapsbyen Lillestrøm Forening 

Stiftelser Selskapsform 

Valstad Café Stiftelse 

Urskog-Hølandsbanen Stiftelse 

Jenny Elise Aasens minne Stiftelse 



ROMERIKE REVISJON IKS 

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Side 18 

Ullensaker kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

DGI IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike krisesenter IKS 

ØRAS IKS 

ØRBR Brann og redning IKS 

Øvre Romerike Industriservice AS 

Romerike revisjon IKS IKS 

Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Orbit Arena AS AS 

Filmparken AS AS 

Samarbeid Selskapsform 

Arbeidsgiverkontrollen § 27

ØRU § 27 SR

ORIK (innkjøpsordning) under ØRU § 27

UniVann § 27

estab § 28-1 a-b

Interkommunalt byggetilsyn § 28-1

Jessheim interkommunale legevakt § 28-1

Tunet Interkommunale samarbeid - Tunstyret § 27

Ullensaker og Gjerdrum landbrukskontor § 28-1 a

Voldtektsmottak § 28-1 a-b

Voksenopplæring § 28-1 a-b

Felles flyktningemottaksarbeid 
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Sak nr. Sak Møtedato 

28/2014 Orientering om overordnet revisjonsstrategi og 

revisjonsplan for regnskapsrevisjon 2014.  

27.11.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
1. Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2014

2. Revisjonsplan for Nittedal kommune (presenteres i møtet)

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen blir revidert på en betryggende måte. Revisjon av 

årsregnskapet er en helt sentral del av kommunens egenkontroll. Revisor avdekker og forebygger feil 

og mangler i kommunens økonomiske rapportering gjennom sine kontroller. I tillegg veileder revisor 

kommunen for å bidra til å forebygge og avdekke feil og misligheter.  

Regnskapsrevisjonen skal gi grunnlag for å bekrefte at årsregnskapet er avlagt i henhold til lov, 

forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Revisor går ikke gjennom alle tall i årsregnskapet, men 

kontrollerer deler av det, basert på en vurdering av risiko for vesentlige feil i regnskapet. 

I tillegg til at kontrollutvalget holder seg løpende orientert om revisjonsarbeidet gjennom 

regnskapsåret, så ivaretar utvalget sitt påseansvar ved å følge opp revisjonen og revisjonsarbeidet 

ved å få forelagt seg en strategi og plan for regnskapsrevisjonen, samt underliggende 

risikovurderinger.  

Det er et krav (ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap) at revisor skal utarbeide en plan for 

hvordan revisjonen skal gjennomføres. Revisjonsplanen bygger på en overordnet revisjonsstrategi 

som beskriver revisjonens formål og omfang, når revisjonen skal utføres og hvilken angrepsvinkel 

den skal ha. Revisjonsplan og – strategi baseres på en vurdering av risiko og vesentlighet.  

Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å dokumentere tilstrekkelige og effektive 

revisjonshandlinger i forbindelse med regnskapsrevisjon. 

Revisjonen legger frem den overordnede revisjonsstrategien for Nittedal kommune i denne saken. 

Revisjonsstrategien beskriver ressursinnsats, formål, foreløpig risikovurdering og fastsettelse av 

vesentlighetsgrense for regnskapsrevisjonen 2014. I tillegg vil revisjonen gi utvalget en muntlig 

orientering om revisjonsplanen.     

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar presentasjonen om overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2014 og 

revisjonsplan for Nittedal kommune til orientering. 
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Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Vedlegg 1 til sak 28/2014
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Sak nr. Sak Møtedato 

29/2014 Samarbeid mellom kontrollutvalgene på Romerike. 27.11.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

 Sak 41/2014 i Nes kontrollutvalg

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget i Nes har bedt sekretariatet utarbeide forslag til møteplass for kontrollutvalgene på 

Romerike (se vedlegg). 

Det kan være nyttig for kontrollutvalg å samarbeide med andre kontrollutvalg. Et slikt samarbeid 

kan f. eks. være uformelle samlinger for dialog og erfaringsutveksling der man diskuterer 

problemstillinger knyttet til kontrollutvalgsarbeid, og for å utvikle og dele gode praksiser. 

I et samarbeid kan det også gjennomføres felles faglige samlinger der man tar for seg ett eller flere 

tema(er) som har relevans for kontrollutvalgenes arbeid.  

Mange sekretariater arrangerer faglige samlinger for «sine» kontrollutvalg. Av aktuelle temaer kan vi 

nevne korrupsjon, etikk i kommunene, hvordan få til god forvaltningsrevisjon, kontrollutvalgets 

rolle og samhandlingsreformen. 

Kommunene på Romerike samarbeider om kommunale tjenester enten i form av interkommunalt 

samarbeid eller vertskommunesamarbeid. 

Når det gjelder interkommunale selskap ivaretar kommunene sine interesser gjennom eierstyring. 

Eierstyring faller utenfor kontrollutvalgets mandat, men utvalget skal påse at det gjennomføres 

kontroll med forvaltningen av eierinteressene (eierskapskontroll). 

Vertskommunesamarbeid innebærer at det blir delegert beslutningsmyndighet til en annen kommune 

(vertskommune).  Det er kontrollutvalget i vertskommunen som skal gjennomføre kontroll med 

vertskommunens utførelse av de oppgaver som kommunen er tillagt fra andre kommuner. Når det 

gjelder forvaltningsrevisjon av vertskommunesamarbeid, kan det være en fordel om utvalgene i 

deltakerkommunene etablerer kontakt. 

Det er mange vertskommunesamarbeid på Romerike og samarbeidskonstellasjonene er mange. 

Dersom det utvikles et nærmere samarbeid mellom kontrollutvalgene vil forholdene ligge bedre til 

rette for at utvalgene i de kommuner som har et vertskommunesamarbeid kan samordne seg i forhold 

til kontroll av vertskommunesamarbeid. 

Sekretariatets vurdering er at en slik møteplass vil være nyttig for kontrollutvalgene, kanskje særlig i 

starten av valgperioden hvor mange er nye medlemmer i kontrollutvalg. Kontrollutvalgene vil 

imidlertid alltid komme bort i nye problemstillinger som med fordel kan drøftes i større fora. 
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Når saken legges frem nå er det for å registrere om det er interesse for å etablere en felles møteplass 

for kontrollutvalgene på Romerike. 

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Kontrollutvalget i Nes kommune 

Sak nr. Sak Møtedato 

41/2014 Eventuelt. 3.9.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 
Leder tok opp spørsmålet om koordinering av saker mellom kontrollutvalgene på Romerike. 

Kontrollutvalget ber sekretariatet å utarbeide et forslag som kan drøftes i kontrollutvalgene. 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

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

Romerike som drøftes i de respektive kontrollutvalgene. 

Sign. Utskrift 

Vedlegg til sak 29/2014
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Sak nr. Sak Møtedato 

30/2014 Kontrollutvalgets årsplan for 2015. 27.11.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
1. Forslag til kontrollutvalgets årsplan 2015

2. Nittedal kommunes møteplan 2015

Saksopplysninger 
For å målrette kontrollutvalgets arbeid utarbeides det hvert år en årsplan (vedlegg 1). Årsplanen er 

forankret i kontrollutvalgsreglementet § 2. Sammen med kontrollutvalgsreglement, møtekalender og 

budsjett så utgjør årsplanen et viktig styringsdokument for utvalget. 

Planen legger vekt på overordnede perspektiv og hovedfokus i kapittel 4. Oversikt over utvalgets 

oppgaver ligger i vedlegg 1 til årsplanen. De konkrete oppgavene med oversikt over planlagt 

gjennomføring i 2015 er ikke en del av årsplanen, men er tatt inn i den interne tiltaksplanen. 

Tiltaksplanen for 2015 oppdateres til hvert møte og er tilgjengelig i sakspapirene (www.rokus.no). 

Det er lagt opp til 7 møter i 2015. Ved behov kan utvalget avholde flere møter. Nittedal kommunes 

møteplan for 2015 er vedlagt saken (vedlegg 2). 

Planen legges frem til behandling i kontrollutvalget. Planen vil deretter bli oversendt kommunestyret 

til orientering. 

Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2015 med de endringer som fremkom i

møtet.

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2015 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
Nittedal kommunestyre 
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Kontrollutvalget i Nittedal kommune 

1 Innledning 
Kommunene er samfunnets viktigste velferdsprodusenter og forvalter betydelige ressurser på vegne 

av innbyggerne. Omfanget av og bredden i den kommunale tjenesteproduksjonen medfører behov 

for utstrakt styring og kontroll. Egenkontrollen er et viktig element i det lokale folkestyret, og skal 

bidra til å styrke allmenhetens tillit til forvaltningen i tillegg til å bidra til at kommunen når de mål 

som er satt.  

Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for å føre løpende kontroll og tilsyn med forvaltningen 

på kommunestyrets vegne.
1
 I samspillet mellom kommunestyret og kontrollutvalget er god dialog og

informasjonsutveksling sentralt.  For at utvalget skal være i stand til å fylle sin funksjon, er det 

avhengig av bistand og tjenester fra sekretariat og revisjon. Det er viktig å legge til rette for god og 

åpen dialog som skaper en gjensidig forståelse og klar ansvars- og oppgavefordeling mellom 

kontrollutvalget, sekretariatet og revisjonen. 

Kontrollutvalgets oppgaver er omfattende, og knytter seg både til tilsyn med den kommunale 

forvaltningen og til tilsyn med revisjonens arbeid og kommunale selskap. Dette innebærer å 

iverksette forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre undersøkelser i kommunen, samt påse at 

kommunens regnskap blir betryggende revidert. Kontrollutvalget har ikke myndighet til å fatte 

vedtak som binder forvaltningen, og kan heller ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt 

av folkevalgte organer.
2

Kontrollutvalgets generelle oppgaver er omtalt i vedlegg 1. Utvalget vil i tillegg ha en tiltaksplan 

med oversikt over planlagt gjennomføring i 2015. Denne vil bli oppdatert fortløpende og er 

tilgjengelig på sekretariatets hjemmeside www.rokus.no    

2 Kontrollutvalget i Nittedal 
Kontrollutvalget i Nittedal består av 5 medlemmer. Følgende medlemmer og varamedlemmer er 

valgt: 

Medlem Parti Varamedlem Parti 

Arne Sømhovd - leder H Arne Brovold H 

Arvid Ruus - nestleder AP Hugo Parr AP 

Gunvor A. Olsen AP Berit Hvidsten AP 

Arne Olsen AP Leif-Åge Sørlie V 

Erland Vestli FRP Stein Tore Madsen FRP 

Kontrollutvalgets reglement ligger som vedlegg 2 til årsplanen. 

Det velges nytt kontrollutvalg i det konstituerende kommunestyre møtet, innen utgangen av oktober 

måned 2015. 

3 Møteplan 
Kontrollutvalgets møter avvikles for åpne dører, i tråd med kommunelovens § 31. 

Kontrollutvalget har vedtatt følgende møteplan for 2015: 

1
 Kommuneloven § 77 

2 Kontrollutvalgsforskriften 
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1. halvår 2015 2. halvår 2015

Januar Juli 

Februar Torsdag 26. August 

Mars September Torsdag 17. 

April Torsdag 9. Oktober 

Mai Torsdag 7. November Torsdag 19. 

Juni Torsdag 18. Desember Torsdag 10. 

Kontrollutvalgets møter starter kl. 18:00, og holdes på Nittedal rådhus. 

4 Kontrollutvalgets hovedfokus i 2015 
4.1 Tilsyn med forvaltningen 

Det generelle tilsynet med forvaltningen gjennomføres med følgende tiltak: 

 Samtaler med ordfører og rådmann, det tas stilling til dette etter hvert.

 Informasjon fra enhetene, det tas stilling til dette etter hvert.

 Rådmannens interne kontroll.

 Oppfølging av kommunestyre saker som er initiert av kontrollutvalget.

Avslutning og oppstart på en valgperiode: 

 Avslutning av kontrollutvalget, og oppstart av nytt kontrollutvalg.

 Opplæring av nytt kontrollutvalg.

 Overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger med

sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll på de ulike

sektorer og virksomheter, og med de ulike selskaper (se pkt. 4.3 og 4.4).

Rapportering til kontrollutvalget: 

 Tertial/kvartal rapport på økonomi og finans.

 Kopier av rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging.

 Oversikt over skatteinngang.

4.2 Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 

Ved behandlingen av kommuneregnskapet for 2014, vil kontrollutvalget avgi en uttalelse, som stiles 

til kommunestyret. Formannskapet får kopi av uttalelsen, slik at denne er med når formannskapet gir 

sin innstilling til kommunestyret. 

Det er innført et krav
3
 vedrørende rapportering om internkontrollen i årsberetningen til kommunen.

Dette er noe kontrollutvalget vil være opptatt av, og vil utale seg om i uttalelsen til årsregnskapet.  

Alle revisjonsmerknader som revisjonen ønsker at kontrollutvalget skal følge opp, behandles 

fortløpende. 

Romerike Revisjon IKS vil rapportere til kontrollutvalget om arbeidet med regnskapsrevisjonen 

gjennom året. 

Revisjonens lager en oppsummering til kontrollutvalget om årsregnskap for 2014, denne legges frem 

i samme møte som årsregnskapet blir behandlet.  

3
 Kommuneloven § 48 nr. 5 
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Revisjonen orienterer om revisjonsstrategien og revisjonsplanen for regnskapsåret 2015. 

4.3 Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon 

Plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 2016 ble revidert i kontrollutvalgets møte 27.11.2014, sak 

26/2014. 

Kontrollutvalget har prioritert følgende prosjekter i perioden 2014-2016: 

 xx

 xx

Kontrollutvalget vedtar på bakgrunn av disse prioriteringene konkrete bestillinger av prosjekter i 

form av en bestillingsdialog med revisjonen i forbindelse med utarbeidelse av prosjektplan. 

Kontrollutvalget behandler prosjektrapportene og rapporterer til kommunestyret, og følger deretter 

opp rapportene i tråd med kommunestyrets vedtak. 

Sekretariatet starter opp arbeidet med ny overordnet analyse høsten 2015, og denne vil danne 

grunnlag for ny plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019. 

4.4 Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
Plan for selskapskontroll 2013 - 2016 ble revidert i kontrollutvalgets møte 27.11.2014, sak 27/2014. 

Kontrollutvalget har prioritert følgende prosjekter i perioden 2014-2016: 

 NRV AS (vår 2015)

 NRBR Brann og redning (høst 2016)

Kontrollutvalget behandler prosjektrapportene og rapporterer til kommunestyret, og følger deretter 

opp rapportene i tråd med kommunestyrets vedtak.  

Sekretariatet starter opp arbeidet med ny overordnet analyse høsten 2015, og denne vil danne 

grunnlag for ny plan for selskapskontroll 2016 – 2019. 

4.5 Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
Kontrollutvalget vedtar et forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette 

forslaget vil foreligge tidsnok til at kommunen kan få innarbeidet dette i sine budsjetter for 2016. I 

forslaget ligger rammen for kontrollutvalgets virksomhet, revisjonens virksomhet og sekretariatets 

virksomhet. Kontrollutvalgets forslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret. Kontrollutvalget 

følger opp at dette skjer (jf. reglement for kontrollutvalget § 4). 

4.6 Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
Følgende tiltak er planlagt: 

 Kontrollutvalget og Romerike Revisjon IKS utarbeider en skriftlig avtale om finansiell- og

forvaltningsrevisjon.

 Revisjonen orienterer om revisjonsstrategien og revisjonsplanen for regnskapsåret 2015.

 Oppdragsansvarlig revisor legger fram sin uavhengighetserklæring for 2016.
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 Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon,

jf. NKRFs veiledere.
4
.

 Revisjonen rapporterer som regel om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte.

4.7 Kontrollutvalgets rapportering 
Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret. 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 behandles i det første møtet i 2015, og oversendes deretter 

kommunestyret til orientering. Kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret om resultater av 

gjennomført forvaltningsrevisjon, regnskapsrevisjon og selskapskontroll, skal gå fram av 

kontrollutvalgets årsrapport. Årsplanen skal gjenspeile kontrollutvalgets samlede aktiviteter. 

Eventuelle omprioriteringer av prosjekter skal også framgå av årsrapporten. 

Rapporter etter gjennomført forvaltningsrevisjon, selskapskontroll, eventuelle andre bestillinger og 

eventuell oppfølging av nummererte brev sendes fortløpende til kommunestyret. 

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 behandles i siste møte i 2015 og sendes deretter kommunestyret 

til orientering.  

4.8 Øvrige oppgaver og aktiviteter i 2015 
 Kontrollutvalget ønsker å gå på virksomhetsbesøk til følgende virksomheter i 2015:

o xx

o xx

 Kontrollutvalgets oppgaver er mange og store, og utvalget ser behov for en jevnlig

oppdatering av sine kunnskaper. Dette er vist gjennom kontrollutvalgets forslag til budsjett

som inneholder en post til kursvirksomhet.

o Kontrollutvalget ønsker å sende flest mulig av sine medlemmer på NKRFs

kontrollutvalgskonferanse 2015.

o Det planlegges å etablere en felles møteplass for kontrollutvalgene på Romerike. Nittedal

kontrollutvalg ønsker å delta på dette.

 Kontrollutvalgets leder eller nestleder vil være til stede i kommunestyret når saker som

berører kontrollutvalget blir behandlet.

 Kontrollutvalget og sekretariatet vil fortsette arbeidet med å informere om kontroll og tilsyn,

blant annet gjennom hjemmesiden til sekretariatet – www.rokus.no.

Nittedal, 

Arne Sømhovd  (sign.) 

leder av kontrollutvalget 

Øystein Hagen 

konsulent  

4
 http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_-_KUs_paseansvar_regnrev.pdf  og 

http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_-_KUs_paseansvar_forv_rev.pdf 
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VEDLEGG 1 – Faglig oversikt 

Kontrollutvalgets oppgaver 
Tilsyn med forvaltningen 
Kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen kan bl.a. utøves gjennom: 

 revisjonens arbeid,

 overordnet analyse (se pkt. 4.3),

 tilsendte saksdokumenter og protokoller fra kommunestyret og andre politiske utvalg,

 samtaler med ordføreren og rådmannen, herunder rådmannens rapportering om

 rutiner for intern kontroll,

 økonomireglement,

 etiske retningslinjer,

 finansreglement,

 rådmannens rapportering av oppfølging av vedtak,

 innkalling av enhets- eller virksomhetsledere til utvalgets møter, hvor det redegjøres og svares på spørsmål om

forvaltning og drift av vedkommende enhet/virksomhet/tjeneste,

 besøk i kommunens forskjellige virksomheter, enheter,

 utvalgets egne observasjoner,

 rapporter fra andre tilsynsorganer,

 saker hvor kommunen har vært omtalt i media

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon. 
Regnskapsrevisjon 

Kontrollutvalget har en plikt til å påse at regnskapsrevisjonen skjer på en betryggende måte. Dette tilsynet er omhandlet i 

årsplanens pkt. 4.5. 

Uttalelse til regnskapet 

I henhold til forskriften § 7, skal kontrollutvalget på bakgrunn av revisjonsberetningen, avgi uttalelse om årsregnskapet. 

Denne skal avgis til kommunestyret, med kopi til formannskapet før dette behandler regnskapet.  

Oppfølging av merknader 

Kontrollutvalget har et ansvar i forhold til oppfølging av revisjonens merknader. Dette er merknader som er gitt i 

nummererte brev, jf. forskrift om revisjon § 4, 2. ledd. 

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon. 
Kontrollutvalget skal på grunnlag av revisjonens rapporter og annen informasjon føre tilsyn med at forvaltningen er i 

samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. Kontrollutvalget skal videre i samarbeid med revisjonen foreta en 

systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og 

oppnådde resultater. 

Det skal lages en plan for forvaltningsrevisjon, basert på en overordnet analyse. Kontrollutvalget skal legge denne planen 

fram for kommunestyret.  

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll. 
Selskapskontroll er hjemlet i koml. § 77 nr. 5 og i § 80. Ifølge koml. § 77 nr. 5, skal kontrollutvalget ”påse at det føres 

kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.” Koml. § 80 hjemler utvidet tilsyn i heleide 

kommunale aksjeselskaper og interkommunale selskaper.  

Selskapskontroll er videre omtalt i kontrollutvalgsforskriften kapittel 6. Selskapskontroll består av eierskapskontroll, som 

er obligatorisk, og forvaltningsrevisjon, som er en "kan-oppgave".  Det skal lages en plan for selskapskontroll som legges 

fram for kommunestyret.  
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Tilsyn med revisjonen 
Kontrollutvalget skal holde seg løpende underrettet om revisjonens virksomhet og føre tilsyn med at revisjonsarbeidet er 

a jour og foregår i samsvar med gjeldende forskrift og andre bestemmelser. 

Kontrollutvalgets tilsyn med revisjonen kan utøves på følgende måte: 

 Gjennom behandling av revisjonens planverk.

 Gjennom forvaltningsrevisjonsprosjekter som forelegges til behandling eller til orientering.

 Gjennom behandling av rapporter vedrørende misligheter/uregelmessigheter.

 Gjennom rapporter vedrørende regnskapsrevisjon eller vurderinger av den interne kontrollen.

 Gjennom revisjonens orienteringer som blir gitt til kontrollutvalget.

 Ved løpende spørsmålsstilling fra kontrollutvalget.

Budsjettbehandlingen 
Etter kontrollutvalgsforskriften § 18 skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 

kommunen. Dette forslaget bør foreligge tidsnok til at kommunen kan få innarbeidet dette i sine budsjetter.  

Kontrollutvalgets rapportering 
Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte 

eventuelle tiltak. Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret. Det er gitt egne bestemmelser om rapportering 

av resultatet av gjennomført forvaltningsrevisjon (KU-forskriften § 11) og selskapskontroll (KU-forskriften § 15). Slik 

rapportering skal være basert på den vedtatte planen (jf. pkt. 4.3 og 4.4).  

Forvaltningsrevisjonsrapporter vil bli oversendt kommunestyret til orientering eller med innstilling etter at utvalget har 

foretatt en vurdering i den enkelte saken. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet (se pkt. 4.2) er kontrollutvalgets 

rapportering i forbindelse med regnskapsrevisjon. 

Kontrollutvalget avgir årlig årsplan og årsrapport til kommunestyret. 

Kontrollutvalget og revisor  
Dette punktet inneholder øvrige forhold til revisor som ikke er knyttet mot noen av punktene ovenfor. 

 Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (ev. regnskapsrevisjon) etter

bestiller/utførermodellen.

 Kontrollutvalget kan avtale innsynsrett i revisjonens arbeidspapirer i den grad det er nødvendig for kontrollutvalgets

tilsynsansvar ovenfor revisjonen (jf. merknader til forskrift om kontrollutvalg § 5, siste ledd). Det lages i så fall en

avtale om dette.

 Kontrollutvalget har innsyn i revisjonens saksdokumenter iht. offentlighetslovens bestemmelser, så langt det er

nødvendig for kontrollutvalgets arbeid. Jf. også forskrift om revisjon § 20.

 Rapporter fra gjennomført ekstern kvalitetskontroll legges fram for kontrollutvalget til orientering.

Kontrollutvalget og sekretariat 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg § 20, skal kontrollutvalget ha et eget sekretariat til å bistå seg i sitt arbeid. Det er 

kommunestyret som skal ”sørge for sekretærbistand som til enhver tid tilfredsstiller kontrollutvalgets behov”. 

Kommentarene til § 20 annet ledd om sekretærtjenester, annet ledd sier: ”Et kompetent sekretariat er en viktig 

forutsetning for at kontrollutvalget skal fungere godt og utøve sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. Sekretariatet 

for kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg må ha tilgang på en bredt sammensatt kompetanse.”  

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (Rokus IKS) er et interkommunalt selskap som ivaretar sekretariatsfunksjonen 

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

Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker kommuner.  
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VEDLEGG 2 – Kontrollutvalgets reglement 

REGLEMENT FOR NITTEDAL KOMMUNES KONTROLLUTVALG 

§ 1 Lovgrunnlag

Forskrift om kontrollutvalg, fastsatt av kommunal- og regionaldepartementet 15.6.2004 nr. 905 med 

hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 11 er 

bindende og gjelder i sin helhet.   

§ 2 Kontrollutvalgets formål og oppgaver

Kontrollutvalget skal gjennom sitt arbeid: 

 Påse at organisering, saksforberedelse og beslutningsprosess i de politiske organene og

administrasjonen fungerer på en måte som garanterer oppfyllelse av alle faglige krav og

ivaretar grunnleggende rettssikkerhetshensyn overfor innbyggerne og andre som berøres av

vedtakene.

 Sikre gode rutiner som overholdes, slik at politikerne og administrasjonen får et godt

omdømme blant innbyggerne og hos overordnet myndighet.

 Øke den allmenne tilliten til at kommunale oppgaver blir ivaretatt på best mulig måte.

Kontrollutvalget utfører sine oppgaver på kommunestyrets vegne og kan ikke tillegges andre 

funksjoner enn de som fremgår av kommuneloven § 77 og forskrift om kontrollutvalg.  

Kontrollutvalget utarbeider årsplan for egen virksomhet. Kontrollutvalget utarbeider separat 

årsrapport til kommunestyret om egen virksomhet.  

Kontrollutvalget påser at kommunen utarbeider retningslinjer og fullmakter som regulerer 

kommunens håndtering av saker som skal politianmeldes og påtalebegjæres.  

Sakkyndig bistand kan benyttes i samråd med revisor og etter at det finansielle ansvaret for 

kostnader for denne bistand er avklart med revisor eller rådmannen.  

§ 3 Valg og sammensetning

Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer, 

herunder leder og nestleder til kontrollutvalget. Minst ett av kontrollutvalgets medlemmer skal også 

være medlem av kommunestyret. Leder for kontrollutvalget bør velges fra mindretallsgruppene i 

kommunestyret, dvs. fra et av de partiene som ikke har ordførervervet og/eller ikke er med i den 

flertallsgruppen som har valgt ordfører.  

§4 Vedtaksførhet og stemmeplikt

Kontrollutvalget er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede, jf. kommuneloven 

§ 33. Medlemmene har plikt til å stemme i alle saker.  
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§ 5 Saksbehandlingen i kontrollutvalget

Utvalgets møter gjennomføres i henhold til særskilt vedtatt møteplan og/eller på de tidspunkter og 

vilkår som følger av forskrift om kontrollutvalg § 3.3.  

Kontrollutvalget treffer sine vedtak i møte. 

Sakliste settes opp i samarbeid mellom utvalgets leder og utvalgets sekretær. Møteinnkalling og 

sakliste sendes ut i tråd med § 4 i felles reglement for alle politiske organer.  

Det føres protokoll fra utvalgets møter. Protokollen sendes de samme personer som mottar 

møteinnkalling.  

Sakliste og saksdokumenter oppbevares og administreres av utvalgets sekretær. 

Utvalgets leder kan invitere eller pålegge andre folkevalgte eller tjenestemenn å møte i utvalgets 

møter.  

§ 6 Innhenting av opplysninger

Kontrollutvalgets behov for innhenting av opplysninger fra kommunale organer eller fra kommunens 

forbindelser meldes til utvalgets leder. Dersom ikke spesielle forhold tilsier noe annet, innhentes de 

ønskede opplysninger av revisor på vegne av utvalgets leder.  

§ 7 Granskning

Kommunestyret kan pålegge kontrollutvalget å iverksette granskning. Ordfører fremmer slike saker 

overfor kommunestyret. Dersom spesielle forhold tilsier det, kan slike krav reises direkte i 

kommunestyrets møter.   

Tjenestemenn i kommunen kan anmode om at granskning iverksettes. Anmodningen sendes til 

rådmannen. Rådmannen fremmer saken overfor ordfører. Ordfører fremmer saken eventuelt overfor 

kommunestyret. Dersom spesielle forhold tilsier det, kan anmodning om granskning fremmes direkte 

overfor ordfører.  

Krav om granskning skal begrunnes og om mulig dokumenteres. 



MØTEPLAN FOR 2015   - Nittedal kommune 

Utvalg Møtedato 

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning  05.01.15  

Hovedutvalg for helse og omsorg  05.01.15  

Hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling 05.01.15  

Administrasjonsutvalget     12.01.15  

Formannskapet  12.01.15 

Kommunestyret  26.01.15  

Rådet for mennesker med nedsatt funk.evne 27.01.15  

Eldrerådet 27.01.15  

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning  02.02.15  

Hovedutvalg for helse og omsorg  02.02.15  

Hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling 02.02.15  

Administrasjonsutvalget     09.02.15  

Formannskapet  09.02.15 

Kommunestyret  23.02.15  

Rådet for mennesker med nedsatt funk.evne 24.02.15  

Eldrerådet 24.02.15  

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning  02.03.15  

Hovedutvalg for helse og omsorg  02.03.15  

Hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling 02.03.15  

Administrasjonsutvalget     09.03.15  

Formannskapet  09.03.15  

Klagenemda 11.03.15 

Kommunestyret  23.03.15  

Rådet for mennesker med nedsatt funk.evne 24.03.15  

Eldrerådet 24.03.15  

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning  07.04.15  NB! Tirsdag 

Hovedutvalg for helse og omsorg  07.04.15  NB! Tirsdag 

Hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling 07.04.15  NB! Tirsdag 

Administrasjonsutvalget     13.04.15  

Formannskapet  13.04.15  

Kommunestyret  27.04.15  

Rådet for mennesker med nedsatt funk.evne 28.04.15  

Eldrerådet 28.04.15  

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning  04.05.15  

Hovedutvalg for helse og omsorg  04.05.15  

Hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling 04.05.15  

Administrasjonsutvalget       11.05.15  

Formannskapet  11.05.15  

Kommunestyret  26.05.15  NB! Tirsdag 

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning  01.06.15  

Hovedutvalg for helse og omsorg  01.06.15  

Hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling 01.06.15  

Rådet for mennesker med nedsatt funk.evne 02.06.15  

Eldrerådet 02.06.15  

Administrasjonsutvalget     08.06.15  

Formannskapet  08.06.15 

Klagenemda 10.06.15 

Kommunestyret  15.06.15  

Vinterferie uke 8 (16-22.02) 

Påskeferie 29.03 (palmesøndag) – 06. april 

Plan- og dialogkonferansen 09-10. april 

Mandag 25. mai – 2. pinsedag 

Vedlegg 2 til sak 30/2014



Frist til  Frist til   Frist til 

     Øk.sjef  rådm.team  pol.sekr 

Utvalg Møtedato  KL12.00  KL 12.00  KL 12.00  Utlegging 

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning  17.08.15 

Hovedutvalg for helse og omsorg  17.08.15 

Hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling 17.08.15 

Administrasjonsutvalget     24.08.15 

Formannskapet  24.08.15 

Kommunestyret  31.08.15 

Rådet for mennesker med nedsatt funk.evne 01.09.15 

Eldrerådet 01.09.15  

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning  07.09.15 

Hovedutvalg for helse og omsorg  07.09.15 

Hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling 07.09.15 

Administrasjonsutvalget     14.09.15 

Formannskapet  14.09.15 

Klagenemda 16.09.15 

Kommunestyret  21.09.15 

Rådet for mennesker med nedsatt funk.evne 06.10.15 

Eldrerådet 06.10.15 

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning  05.10.15 

Hovedutvalg for helse og omsorg  05.10.15 

Hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling 05.10.15 

Administrasjonsutvalget     12.10.15 

Formannskapet  12.10.15 

Kommunestyret  26.10.15 

Rådet for mennesker med nedsatt funk.evne 27.10.15 

Eldrerådet 27.10.15 

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning  02.11.15 

Hovedutvalg for helse og omsorg  02.11.15 

Hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling 02.11.15 

Administrasjonsutvalget     09.11.15 

Formannskapet  09.11.15 

Kommunestyret  16.11.15 

Rådet for mennesker med nedsatt funk.evne 17.11.15 

Eldrerådet 17.11.15 

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning  23.11.15 

Hovedutvalg for helse og omsorg  23.11.15 

Hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling 23.11.15 

Administrasjonsutvalget     30.11.15 

Formannskapet  (budsjettmøte)  30.11.15 

Klagenemnda  09.12.15  

Kommunestyret  (budsjettmøte)  14.12.15 

Høstferie: Uke 40 (28.09-04.10) 

Budsjettkonferansen: 05. november 
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Sak nr. Sak Møtedato 

31/2014 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 27.11.14 

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 

32/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 27.11.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2014 for kontrollutvalget i Nittedal, med jnr. 1 til 28 -2014.

2. Skatteinngangen oktober 2014.

3. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2014, sist redigert 20.11.14.

4. Tiltaksplan 2014, sist redigert 20.11.14.

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
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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 19.09.2014 19.09.2014 x Nittedal kommune Særutskrift i sak 21/2014. 420.5.5

25 19.11.2014 19.11.2014 x Romerike Revisjon IKS

Overordnet revisjonsstrategi 2014 for Nittedal 

kommune. 420.3.3

26 30.10.2014 30.10.2014 x Romerike Revisjon IKS

Plan for selskapskontroll for kommunene på 

Romerike. 420.10.1

27 18.08.2014 18.08.2014 x Romerike Revisjon IKS

Uavhengighetserklæringer for regnskaps- og 

forvaltningsrevisor. 420.3.1

28 10.11.2014 10.11.2014 x Romerike Revisjon IKS

Høringsutkast til forvaltningsrapport - oppfølging 

av vedtak. 420.9.3

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47



Denne måneden Akkumulert 

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

Skatteinngang 1 898 028 3 300 000 5 037 251 342 536 276 345 670 000 335 803 167 

Avvik i kroner -1 401 972 -3 139 223 -3 133 724 6 733 109 

Avvik i prosent -42,5 % -62,3 % -0,9 % 2,0 % 

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

Skatteinngang 940 527 2 280 000 2 536 065 226 746 643 237 086 000 228 709 254 

Avvik i kroner -1 339 473 -1 595 538 -10 339 357 -1 962 611 

Avvik i prosent -58,7 % -62,9 % -4,4 % -0,9 % 

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

Skatteinngang 6 211 452 4 650 000 6 788 353 489 202 413 483 701 000 470 197 422 

Avvik i kroner 1 561 452 -576 901 5 501 413 19 004 991 

Avvik i prosent 33,6 % -8,5 % 1,1 % 4,0 % 

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

Skatteinngang 6 942 722 10 350 000 12 740 968 1 081 967 809 1 076 750 000 1 068 793 726 

Avvik i kroner -3 407 278 -5 798 246 5 217 809 13 174 083 

Avvik i prosent -32,9 % -45,5 % 0,5 % 1,2 % 

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

Skatteinngang 2 098 812 3 250 000 2 658 585 342 064 340 341 483 000 327 695 242 

Avvik i kroner -1 151 188 -559 773 581 340 14 369 098 

Avvik i prosent -35,4 % -21,1 % 0,2 % 4,4 % 

Gebyrinntekter
Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

Gebyr skatt 346 838 2 087 392 1 916 578 170 813 

Gebyr inkasso 38 958 307 653 291 666 15 896 

Kommunal Inkasso (Innfordring av kommunale krav for Skedsmo)

Antall nye saker Beløp nye saker Antall løpende 
saker 

Beløp løpende 
saker 

Løsningsgrad, 
innbetalt (tom 
foreg. mnd) 

Denne måned 341 2 081 609 

Hittil i år 1 794 19 677 234 654 4 578 272 75% 

Arbeidsgiverkontroll
Mål antall 
kontroller 

Gjennomførte 
kontroller 

Endring 
inntektsgrunnlag 

Endring 
avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner + A-H 208 199 37 782 341 10 515 334 

Skedsmo kemnerkontor 
Fet – Rælingen – Nittedal – Skedsmo – Sørum 

Skatteinngang oktober 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 98,2 100,0 92,6 99,9 97,8 

0228 Rælingen 98,2 99,8 92,7 99,6 99,5 

0231 Skedsmo 99,3 99,9 91,9 99,8 98,9 

0226 Sørum 98,9 99,7 92,8 99,5 98,5 

0233 Nittedal 99,2 100,0 94,9 99,8 99,4 

∑ Kemnerkontoret 98,9 % 99,9 % 92,7 % 99,8 % 98,9 % 

0229 Enebakk 96,8 99,9 88,4 99,7 99,9 

0230 Lørenskog 98,1 99,9 90,3 99,9 99,8 

0235 Ullensaker 98,8 99,9 94,9 99,9 99,4 

Utskrevet Fet 74 310 750 239 251 200 37 522 134 120 448 952 7 681 445 

Innbetalt 72 994 974 239 184 420 34 750 184 120 361 569 7 511 672 

Mål i kroner 73 270 400 239 011 949 34 895 585 120 087 605 7 566 223 

Kr igjen til målet 275 426 -172 471 145 401 -273 964 54 551 

Ubetalte krav 1 315 776 66 780 2 399 357 87 383 169 773 

I Konkursbo 175 250 20 492 571 763 12 501 200 

Aktiv restanse 1 294 067 46 268 2 157 173 74 708 400 

Utskrevet Rælingen 74 206 990 265 696 185 54 662 138 133 244 212 9 622 248 

Innbetalt 72 850 820 265 091 096 50 658 165 132 707 116 9 572 964 

Mål i kroner 73 168 092 265 430 489 50 835 788 132 844 479 9 477 914 

Kr igjen til målet 317 272 339 393 177 623 137 363 -95 050 

Ubetalte krav 1 356 170 605 089 4 003 973 537 096 49 284 

I Konkursbo 1 107 684 503 601 955 249 425 865 194 

Aktiv restanse 1 447 987 101 410 3 048 293 17 846 20 295 

Utskrevet Skedsmo 226 230 726 3 251 118 894 170 965 470 1 542 590 417 115 768 757 

Innbetalt 224 673 876 3 249 012 730 157 107 006 1 539 315 070 114 520 365 

Mål i kroner 223 063 496 3 247 867 775 158 997 887 1 537 962 646 114 032 226 

Kr igjen til målet -1 610 380 -1 144 955 1 890 881 -1 352 424 -488 139 

Ubetalte krav 1 556 850 2 106 164 13 858 464 3 275 347 1 248 392 

I Konkursbo 240 986 1 261 304 897 488 2 006 930 550 493 

Aktiv restanse 2 567 914 721 879 12 788 579 606 254 363 354 

Utskrevet Sørum 94 152 375 515 409 558 56 911 751 259 940 768 27 449 858 

Innbetalt 93 073 806 513 455 988 52 813 661 258 507 124 27 046 774 

Mål i kroner 92 834 242 514 004 882 52 927 928 259 160 946 27 038 110 

Kr igjen til målet -239 564 548 894 114 267 653 822 -8 664 

Ubetalte krav 1 078 569 1 953 570 4 098 090 1 433 644 403 084 

I Konkursbo 6 300 991 365 646 079 979 862 74 856 

Aktiv restanse 1 389 929 363 877 3 436 820 295 159 91 834 

Utskrevet Nittedal 120 986 858 958 858 840 68 965 508 469 867 188 39 171 634 

Innbetalt 119 962 767 958 418 460 65 464 268 469 097 155 38 945 177 

Mål i kroner 119 293 042 957 899 981 64 137 922 468 457 586 38 584 059 

Kr igjen til målet -669 725 -518 479 -1 326 346 -639 569 -361 118 

Ubetalte krav 1 024 091 440 380 3 501 240 770 033 226 457 

I Konkursbo 120 060 207 666 434 872 549 060 1 256 

Aktiv restanse 1 048 995 230 415 3 010 674 91 221 223 743 

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

behandles 

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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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

8.5.14 18/2014 Eventuelt. 


18.9.14 19/2014 Henvendelse til 

kontrollutvalget. 

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning.

2. Kontrollutvalget vil følge opp denne saken med

administrasjonen.



18.9.14 20/2014 Uavhengighetserklæring 

oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor og 

regnskapsrevisor. 

Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering for forvaltning- og 

regnskapsrevisjon tas til orientering. 


18.9.14 21/2014 Budsjett for kontroll- og 

tilsynsvirksomheten 2015. 

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 

Kontrollutva

lget 

Godtgjørelser 

kontrollutvalget 63 400 50 000 

Uforutsette oppgaver 

– Disp. KU 75 000 75 000 

Arbeidsgiveravgift 8 900 

Abonnementer 3 000 3 000 

Møteutgifter/bevertni

ng 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 

Kommunestyret Avventer 

behandling i 

kommunestyret 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

*) 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.

18.9.14 22/2014 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS. 

Saken tas til orientering. 


18.9.14 23/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


18.9.14 24/2014 Eventuelt. 


27.11.14 25/2014 
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TILTAKSPLAN 
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KONTROLLUTVALGET I 

NITTEDAL KOMMUNE 

Oppdatert 20.11.14 

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

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  Sak om samarbeid mellom kontrollutvalgene på Romerike.

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

 Innkalle ny innkjøpssjef i kommunen for en orientering om arbeidet som gjøres på området med bakgrunn i revisjonsrapporten

om offentlig anskaffelse.
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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 overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for regnskapsrevisjon

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. . 



Kontrollutvalget i Nittedal kommune 

___________________________________________________________________________ 4 

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 2015.

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 



KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

33/2014 Eventuelt. 27.11.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

Torsdag 26.2.2015, kl. 18.00. 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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