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Sak nr. Sak Møtedato 

01/2014 Orientering ved Øvre Romerike innkjøpssamarbeid om 

status på dagens rammeavtaler i Eidsvoll kommune.   

3.2.14 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

 

Saksdokumenter 

  

 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har invitert daglig leder for den interkommunale innkjøpsordningen, Tor Kjærstad. 

Kontrollutvalget har bedt om en orientering på status av dagens rammeavtaler i Eidsvoll kommune. 

Rådmannen i Eidsvoll kommune er orientert om innkallingen. 

 

Bakgrunn for saken er behandlingen i kontrollutvalgssak 30/2013 - Rådmannen orienterer om kjøp 

av sykehjemsplasser i Eidsvoll kommune - hvor det ble avdekt brudd på loven om offentlige 

anskaffelser ved kjøp av sykehjemsplasser i Eidsvoll kommune. Som en videre oppfølging av denne 

saken har kontrollutvalget blant annet bedt om denne gjennomgangen. 

 

Med bakgrunn i overnevnte har kontrollutvalget bedt om en generell orientering fra leder for den 

interkommunale innkjøpsordningen.  

Kontrollutvalget har i tillegg bedt om at redegjørelsen besvarer følgende spørsmål:  

1. Hvor lang tid tar det å inngå nye rammeavtaler? 

2. Er det områder IIØR ser som Eidsvoll kommune ikke har rammeavtaler, men burde ha det? 

3. Hva er Eidsvoll kommunes gevinst med å delta i innkjøpssamarbeidet? 

4. Hvordan er arbeidsfordelingen mellom Eidsvoll kommune og innkjøpssamarbeidet? 

o Hvordan følger innkjøpssamarbeidet opp de innkjøp kommunen gjør opp imot gjeldene 

avtaler? 

 

Det legges opp til en drøfting i kontrollutvalget etter orienteringen hvor kontrollutvalget blant annet 

må fatte et vedtak, og eventuelt ta stilling til videre oppfølging.   

 

 

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling.             
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Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

02/2014 Revisjonsgjennomgang vedrørende kjøp av varer og 

tjenester gjort i Eidsvoll kommune i perioden 2011-

2013.   

3.2.14 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

 

Saksdokumenter 

 Revisjonens arbeid presenteres i møte 

 

 

Saksopplysninger 
Ved behandling av kontrollutvalgssak 30/2013 fattet blant annet utvalget følgende vedtak: 

 

Kontrollutvalget ber revisjonen om å gjennomgå kjøp av varer og tjenester gjort i Eidsvoll kommune 

i perioden 2011-2013. Kontrollutvalget ønsker å finne ut om det er flere kjøp av tjenester hvor det 

skulle ha vært lyst ut konkurranse. Revisjonen bes å kartlegge dette og rapportere tilbake til 

kontrollutvalget i møte den 3. februar 2014. 

 

Bakgrunn for denne saken var en artikkel i Romerikes blad den 5. november 2013 der det avslørt 

brudd på loven om offentlige anskaffelser ved kjøp av sykehjemsplasser i Eidsvoll kommune. 

Kontrollutvalget besluttet å undersøke dette nærmere, og rådmannen ble innkalt i utvalgets møte den 

25.11.13 for å redegjøre vedrørende kjøp av sykehjemsplasser for perioden 1.1.2012 til 25.11.2013.  

Kontrollutvalget konkluderte med at kommunen ikke har fulgt lov og forskrift om offentlige 

anskaffelser i forbindelser med kjøp av sykehjemsplasser. Revisjonen ble bedt om å gjennomgå kjøp 

av varer og tjenester gjort i Eidsvoll kommune i perioden 2011-2013, og rapportere tilbake til 

kontrollutvalget i møte den 3.2.14. 

 

Revisjonens gjennomgang legges frem og presenteres i denne saken. 

 

Det legges opp til en drøfting i kontrollutvalget etter presentasjonen hvor utvalget blant annet må 

fatte et vedtak, og ta stilling til eventuell videre oppfølging i saken. 

 

 

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling.             

 

 

Kontrollutvalgets behandling 
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Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

03/2014 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten IKT- 

sikkerhet og personvern (KU-sak 06/2013).  

3.2.14 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

 

Saksdokumenter 

 Rådmannens svar på oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt IKT sikkerhet og 

personvern (KS sak 13/27) 

 

 

Saksopplysninger 
Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten IKT – sikkerhet og personvern i møte den 

30.april 2013, i sak PS 13/27. Følgende vedtak ble fattet: 

 

Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende punkter: 

 Tiltakene for å bedre IKT-sikkerhet og personvern bør i større grad være basert på 

dokumenterte risiko- og vesentlighetsvurderinger i kommunen, i henhold til 

personopplysningsforskriften § 2-3. 

 Kommunen bør vektlegge å fortsette implementeringen av strategien for IKT - sikkerhet 

og personvern for kommunene på Øvre Romerike i egen organisasjon. 

 Kommunen bør dokumentere kartlagt sannsynlighet og konsekvens for brudd på 

informasjonssikkerheten internt i kommunens organisasjon, jf. 

personopplysningsforskriften § 2-4, annet ledd. 

 Kommunen bør innføre et helhetlig avvikssystem for IKT-sikkerhet, jf. 

personopplysningsforskriften § 2-6, siste ledd. 

 

 

Revisjonens konklusjon i rapporten var følgende: 

 

Revisjonen anser det slik at kommunen ved revisjonens undersøkelse ikke fullt ut har en systematisk 

tilnærming til IKT-sikkerhet og personvern. ØRU-kommunene har i felleskap utarbeidet en strategi 

for IKT-sikkerhet og personvern for å sikre at kommunene overholder regelverket. Revisjonen anser 

dette arbeidet som positivt, men vurderer det slik at kommunen i mindre grad har implementert 

strategien i egen organisasjon. 

 

Revisjonen vurderer det slik at tiltakene for å bedre IKT-sikkerhet og personvern i større grad bør 

være basert på dokumenterte risiko- og vesentlighetsvurderinger.  

 

Eidsvoll kommune har informert om IKT-sikkerhet på en god måte ved å ta i bruk intranettet.  

 

Revisjonen vurderer det slik at for å oppfylle personopplysningsforskriftens krav bør kommunen 

gjennomføre og dokumentere flere og mer helhetlige risikovurderinger for å klarlegge 
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sannsynligheten for og konsekvenser av sikkerhetsbrudd, og gjøre vurderingen opp mot hva som 

anses som akseptabel risiko.  

 

Kommunen har utarbeidet en overordnet konfigurasjonskontroll bestående av oversikt over de 

personopplysningene blir behandlet slik personopplysningsforskriften § 2-4 gir regler om.  

 

Når det gjelder avviksrapportering knyttet mot IKT-sikkerhet, har kommunen ikke noe eget 

dokumentert helhetlig system for dette, men revisjonen vurderer det som positivt at kommunen 

arbeider med å innføre et helhetlig kvalitetssystem som også vil omfatte avviksrapportering 

vedrørende IKT-sikkerhet og personvern. 

 

 

Kontrollutvalget har et ansvar for å følge opp vedtak fra kommunestyret i saker som kommer fra 

kontrollutvalget. I den forbindelse har kontrollutvalget bedt rådmannen om en skriftlig 

tilbakemelding/rapport om hvordan administrasjonen har fulgt opp og gjennomført overnevnte 

vedtak. Rådmannens svar er vedlagt denne saken. 

 

 

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling.             

 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 
 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg til sak 03/2014
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Sak nr. Sak Møtedato 

04/2014 Kontrollutvalgets årsrapport for 2013. 3.2.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

 Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune sin årsrapport for 2013

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

forvaltningen.  

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

sitt arbeid til kommunestyret.     

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

rapporter oversendes kommunestyret for videre behandling. I tillegg utarbeider kontrollutvalget etter 

hvert år en årsrapport som oversendes kommunestyret til orientering.  

Sekretær har utarbeidet et forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2013 som vedlegges denne 

saken. 

Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 vedtas.

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2013 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
Eidsvoll kommunestyre 
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1 INNLEDNING 
Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. 

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

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

Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til kommunestyret.  

 

Kontrollutvalgets årsrapport er innrettet i tråd med bestemmelsene i forskrift om 

kontrollutvalg, og er også basert på årsplanen for kontrollutvalget for 2013 som ble 

vedtatt i kontrollutvalget i mars møtet 2013. Årsplanen ble oversendt 

kommunestyret til orientering, og ble behandlet i møtet 30.4.13, sak 13/25. En 

fullstendig oversikt over alle saker kontrollutvalget har behandlet og sekretariatets 

oppfølging av sakene ligger som vedlegg 1 til årsrapporten. 

 
Etter endring i kommunelovens bestemmelser er det obligatorisk at kontrollutvalgets 

møter er åpne fra 1.7.2013. På denne bakgrunn la kontrollutvalget frem en sak 

(21/2013) om endring av kontrollutvalgsreglementet som kommunestyret vedtok i 

sak 13/65. 

 

 

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET  
2.1 Medlemmer 
Kontrollutvalget i Eidsvoll består av 5 medlemmer. Følgende medlemmer ble valgt 

for perioden 2011-2015: 

 

2011 – 05.2013 

Medlem Parti Varamedlem Parti 

Hans Chr. Wilberg - leder H Jorunn Mathiesen H 

Tone W. Trøen - nestleder H Jørund Lægland H 

Ståle Melby AP Anne M. Sandholt AP 

Gunn Elin Blakkisrud SP Vidar Doknes SP 

Arne Kørner Haugen FRP 

Janna-Rita Myrén 

Fossum FRP 

 

05.2013 – 2015 

Medlem Parti Varamedlem Parti 

1. Hans Chr. Wilberg - leder H Karin Holt (for 1 og 4) KRF 

2. Ståle Melbye - nestleder AP Jorunn Mathisen (for 1 og 4) H 

3. Anne M. Sandholt AP Vidar Doknes (for 1 og 4) SP 

4. Gunn Elin Blakkisrud SP Jørund Lægland (for 1 og 4) H 

5. Tommy Holm Fossum FRP Finn Bergstrøm (for 2 og 3) AP 

-- -- Bjørg Bratvold (for 2 og 3) AP 

-- -- 
Kjell Arne Melbye (for 2 

og 3) AP 

-- -- 
Bjørg Olaug Strand (for 2 

og 3) AP 

-- -- Gudbrand Bræk (for 5) EDB 

-- -- Tone Mette Wenger (for 5) EDB 
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2.2 Møter og saker 
I løpet av 2013, har kontrollutvalget hatt 6 møter og behandlet 36 saker. Hvilke 

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

vedlegg 1 til årsrapporten. Møtedeltakelsen går fram av protokollene. 
 

 

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

 

”Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den kommunale eller 

fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, 

herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig 

revisjonsordning.  

Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av 

kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer.” 

 

Kontrollutvalget fører tilsyn både med kommunens virksomhet og kommunens 

interesser i selskaper m.m. 

 

3.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen 
Kontrollutvalget gjennomfører samtaler med ordfører og rådmann ved behov. 

Ordfører har generell møterett i kontrollutvalgets møter. Rådmannen blir innkalt for 

å rapportere eller orientere kontrollutvalget i spesielle saker. I enkelte saker blir 

også andre ansatte innkalt til kontrollutvalget for å orientere.  

 

Kontrollutvalget hadde et ekstraordinært møte i januar om korrupsjon i offentlig 

sektor. Bakgrunnen for saken baserte seg på et innslag i NRK Dagsrevyen 2. januar 

der det ble stilt spørsmål om det har foregått korrupsjon i Eidsvoll kommune. 

Resultatet ble at kommunen anmeldte saken, og saken står fortsatt slik.     

 

Kontrollutvalget fikk en orientering fra rådmannen i mai møtet vedrørende tildelte 

skjønnsmidler etter 22. juli 2011.  

 

Kontrollutvalget har også fått en orientering fra rådmann vedrørende 

implementering av nytt lønns- og personalsystem i kommunen. 

 

I et oppslag i Romerikes blad den 5. november 2013 ble det avslørt brudd på loven 

om offentlige anskaffelser ved kjøp av sykehjemsplasser i kommunen. 

Kontrollutvalget besluttet å undersøke dette nærmere, og rådmannen ble innkalt i 

november møte for å redegjøre vedrørende kjøp av sykehjemsplasser for perioden 

1.1.2012 til 25.11.2013. Kontrollutvalget konkluderte med at kommunen ikke har 

fulgt lov og forskrift om offentlige anskaffelser i forbindelser med kjøp av 

sykehjemsplasser. Revisjonen ble bedt om å gjennomgå kjøp av varer og tjenester 

gjort i Eidsvoll kommune i perioden 2011-2013, og rapportere tilbake til 

kontrollutvalget. Kontrollutvalget følger saken videre opp i 2014.   

 

Det vises for øvrig til kontrollutvalgets protokoller, som er offentlige. Protokollene 

for møtene ligger på Rokus IKS sin hjemmeside www.rokus.no . 

http://www.rokus.no/
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Sekretariatet følger med på andre tilsynsmyndigheters hjemmeside (spesielt 

Fylkesmannens) og kommunens postliste og henter ut de rapporter som er 

interessante.  

 

Sekretariatets oppfølging av kontrollutvalgets saker rapporteres gjennom en egen 

oversikt, som legges fram for kontrollutvalget for hvert møte.  

 

3.1.2 Forsvarlig revisjonsordning. 
Kontrollutvalget skal se etter at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 

Eidsvoll kommune har benyttet samme revisjon i mange år og kontrollutvalget 

mener at det er en forsvarlig revisjonsordning.  

 

Det er besluttet å lage én revisjonsenhet for alle 13 kommunene på Romerike – 

Romerike Revisjon IKS. Kontrollutvalget behandlet i sak 04/2013 selskaps- og 

eierskapsavtalen for det nye selskapet. Selskapsavtalen og eierskapsavtalen ble 

vedtatt i kommunestyret i sak 13/28.  

Fusjonsprosessen tar lenger tid enn opprinnelig planlagt. Dette skyldes blant annet 

at ansettelse av daglig leder møtte sterk kritikk fra enkelte deler av de 

organisasjoner som skal slås sammen. Styret valgte å forhandle frem en løsning 

hvor daglig leder ikke tiltrådte, og arbeider med å rekruttere en ny sjef til 

revisjonsselskapet. Virkningstidspunktet for Romerike Revisjon IKS er nå satt til 1. 

mai 2014. 

 

Øvrige vurderinger i forhold til revisjonens arbeid vil eventuelt gå fram av pkt. 3.5.  

 

 

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

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

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

revisjon og god kommunal revisjonsskikk. 

 

Kommuneregnskapet for 2012 ble behandlet av kontrollutvalget i mai møtet. 

Revisjonsberetningen ble avlagt uten forbehold. Kontrollutvalget ga sin uttalelse til 

regnskapet i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 7.  

 

Det forelå nummerert brev, revisjonsbrev 1/2012, på grunn av manglende 

dokumentasjon på avstemning av flere lønnsrelaterte balanseposter. 

Kontrollutvalget behandlet dette i samme møte under sak 15/2013, og vil videre 

følge opp påpekte avvik i forbindelse med regnskapsavslutningen for 2013. 

 
Øvre Romerike revisjonsdistrikts kommentarer til årsregnskapet ble også lagt frem i 

mai møtet. Merknadene i dette vil bli fulgt opp i forbindelse med regnskapet for 

2013. 

 

Det er for øvrig ikke mottatt noen nummererte brev i 2013 eller noen øvrige 

revisjonsmerknader som ikke er fulgt opp, jf. forskriften § 8.  
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3.3 Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon 
Forvaltningsrevisjonsrapporten IKT – sikkerhet og personvern ble bestilt i desember 

møte 2012. Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget i mars og kommunestyret i 

april. Kontrollutvalget vil innhente tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan 

anbefalingene er fulgt opp i løpet av 1. halvår 2014.  

 

Forvaltningsrevisjonsrapporten selvkost – ØRAS ble bestilt i desember møte 2012. 

Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget i mai møtet og kommunestyret i juni. 

Kontrollutvalget vil innhente tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan 

anbefalingene er fulgt opp i løpet av 2. halvår 2014. 

 

Forvaltningsrevisjonsrapporten sykefravær og tjenestekvalitet ble bestilt i mars 

møte. Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget i november møtet og 

kommunestyret i desember. Kontrollutvalget vil innhente tilbakemelding fra 

administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp i løpet av 1. halvår 2015. 

 

I sak 25/2013 bestilte kontrollutvalget forvaltningsrevisjon på «kompetanse i 

tjenestene». Rapporten er planlagt for behandling i løpet av 1. halvår 2014.  

 

 

3.4 Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll 
Kontrollutvalget bestilte i et fellesmøte med kontrollutvalgene på Øvre Romerike 

eierskapskontroll hos Digitale Gardermoen IKS (DGI). Rapporten fra kontrollen vil bli 

levert i løpet av 1. halvår 2014.  

 

3.5 Tilsyn med revisjonen 
Tilsynet med revisjonen har blitt utøvd gjennom revisjonens orientering fra sitt 

årlige planverk. Revisjonen rapporterer muntlig om revisjonsarbeidet i hvert møte. 

 

Kontrollutvalget foretok i november møtet en vurdering av kontrollutvalgets 

tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Vurderingen ble gjort 

med utgangspunkt i NKRF (Norges Kommunerevisorforbund) veiledere med 

anbefalinger om hvordan dette bør gjennomføres. En skjematisk fremstilling av 

denne oppfølgingen ligger som vedlegg 2 til årsrapporten. 

 

Oppdragsansvarlig revisor (både for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon) la 

fram uavhengighetserklæring for Eidsvoll kommune i kontrollutvalgets møte den 

25.11.13. 

 

3.6 Budsjettbehandling 
I kontrollutvalgets budsjett ligger godtgjørelser, utgifter til reise, kurs, bevertning 

mv. 

 

I revisjonstjenesten som kommunen betaler for, er følgende oppgaver inkludert: 

 Revisjon av kommuneregnskapet, regnskapsbekreftelsen samt 

tilleggsoppgaver. 

 Forvaltningsrevisjon. 

 Selskapskontroll. 

 Div. faglig veiledning. 
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 Attestasjonsoppgaver (inkludert momskompensasjon)  

 Spillemiddelregnskaper. 

 Pasientregnskaper (sykehjem og boliger for heldøgns omsorg og pleie). 

 Eventuelle granskningsoppgaver eller spesielle undersøkelser (vanligvis 

initiert/bestilt av enten kontrollutvalget, kommunestyret eller 

formannskapet). 

 Revisjonens deltakelse i kontrollutvalgets møter og eventuelle 

kommunestyremøter. 

 

Hva som ligger i sekretariatets virksomhet går fram av årsrapportens kapittel 4.  

 

Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i møtet 

26.9.13. Forslaget har en ramme på kr 2 267 303. Det ble deretter oversendt 

kommunen. Forskriften sier at forslaget skal følge med formannskapets forslag til 

kommunens budsjett ved kommunestyrebehandlingen. Budsjettforslaget fra 

kontrollutvalget for 2014 ble vedtatt i kommunestyret 10.12.13 i sak 13/109.  

 
 

3.7 Kontrollutvalgets rapportering 
Kontrollutvalget har i 2013 gjennomført følgende rapportering: 

 Årsplanen for 2013 ble behandlet i kontrollutvalget 18.3.13, og ble deretter 

oversendt kommunestyret til behandling. Kommunestyret behandlet planen i 

møtet 30.4.13. 

 Kontrollutvalget lager årsrapport på bakgrunn av årsplanen. Kontrollutvalgets 

årsrapport for 2012 ble behandlet i kontrollutvalget 18.3.13 og i 

kommunestyret 30.4.13.  

 Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret i forbindelse med 

oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll – dette blir 

gjort gjennom kontrollutvalgets årsrapport, jf. pkt. 3.3 og 3.4. 

 Rapporter etter gjennomførte kontroller er sendt fortløpende til 

kommunestyret, jf. pkt. 3.3 og 3.4. 
 

3.8 Øvrige aktiviteter 
Kontrollutvalgets oppgaver er mange og store og utvalget ser behov for en jevnlig 

oppdatering av sine kunnskaper, samt å treffes og ha kontakt med andre 

kontrollutvalg.  

 

Medlemmene i kontrollutvalget i Eidsvoll ønsker å delta på NKRFs 

kontrollutvalgskonferanser. 

 

Kontrollutvalget er opptatt av å gjøre kontroll og tilsyn mer synlig. Følgende tiltak er 

gjennomført: 

 På hjemmesiden til Rokus IKS (www.rokus.no) er kontrollutvalgene og 

kontrollutvalgenes oppgaver synliggjort. Her ligger også innkallinger og 

protokoller.  

 Kontrollutvalgets protokoll sendes fortløpende til Eidsvoll Ullensaker Blad og 

Romerikes Blad. 
 

 

http://www.rokus.no/
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4 SEKRETÆRFUNKSJON 
Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Eidsvoll kommune har blitt ivaretatt av 

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS IKS).  

 
Tidsbruk 
Kontrollutvalgets sekretariat har brukt 200 timer i 2013 i Eidsvoll kontrollutvalg. I 

tillegg kommer 38 timer til møter. Fordelingen på oppgaver ser slik ut: 

 
Oppgaver 2013 

Saksbehandling 200 

Møter kontr.utv. 38 

                                238 

  

Under den største oppgaven, saksbehandling til kontrollutvalget, ligger 

saksforberedelse og forskjellige undersøkelser til kontrollutvalget, herunder 

årsplaner og årsrapporter, møteinnkallinger med tilhørende bestillinger og avtaler, 

referater og oversendelse av vedtak til videre behandling og oppfølging av vedtak.  

 

I tillegg har sekretariatet bruk 216 timer per utvalg i 2013. I oppstartsåret er det 

brukt mye tid på å utvikle felles løsninger, maler etc.   

 

 

5 Avsluttende kommentarer 
Kontrollutvalget har en viktig oppgave med å ivareta kontroll- og tilsynsfunksjonen i 

kommunen, sammen med revisjonen og sekretariatet.  

 

Kontrollutvalget er avhengig av et samarbeid med sekretariatet og revisjonen, og 

dette samspillet har fungert veldig bra i 2013.  

 

 

 

Råholt februar 2014,  

Hans Christian Wilberg 

leder kontrollutvalget 

 

 

 Øystein Hagen 

Konsulent 
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VEDLEGG 1 
 

SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET I 2013 

 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

18.3.13 04/2013 Selskaps- og eieravtalen for 

Romerike revisjon IKS 

 

Kontrollutvalget vedtar selskapsavtale for Romerike Revisjon IKS, 

jfr. vedlegg 1 og eieravtale for Romerike Revisjon IKS, jfr. 

vedlegg 2, og innstiller til kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

 

1. Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for Romerike Revisjon 

IKS i samsvar med vedlegg 1. 

2. Kommunestyret vedtar eieravtale for Romerike Revisjon IKS i 

samsvar med vedlegg 2. 

Kommunestyret oppnevner ……… som medlem og ……. som 

varamedlem i representantskapet i Romerike Revisjon IKS. 

  Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken. 

  

18.3.13 05/2013 Nytt sekretariat for 

kontrollutvalget – Rokus IKS 

 

Saken tas til orientering.    
  

18.3.13 06/2013 Forvaltningsrevisjonsprosjekt 

– IKT sikkerhet og personvern 

 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

 Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende 

punkter: 

 

o Tiltakene for å bedre IKT-sikkerhet og personvern bør i 

større grad være basert på dokumenterte risiko- og 

vesentlighetsvurderinger i kommunen, i henhold til 

personopplysningsforskriften § 2-3. 

 

o Kommunen bør vektlegge å fortsette implementeringen av 

strategien for IKT - sikkerhet og personvern for 

kommunene på Øvre Romerike i egen organisasjon. 

 

o Kommunen bør dokumentere kartlagt sannsynlighet og 

konsekvens for brudd på informasjonssikkerheten internt i 

kommunens organisasjon, jf. 

personopplysningsforskriften § 2-4, annet ledd.  

  Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken. 

 

 

Følges opp i 

2014. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

 

o Kommunen bør innføre et helhetlig avvikssystem for 

IKT-sikkerhet, jf. personopplysningsforskriften § 2-6, 

siste ledd. 

18.3.13 07/2013 Prosjektplan – sykefravær og 

tjenestekvalitet 

 

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen, og bestiller 

forvaltningsrevisjonsprosjektet – sykefravær og tjenestekvalitet. 

   
  

18.3.13 08/2013 Referater, orienteringer og 

diskusjoner 

 

1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 9.1.2013 godkjennes.  

 

Kontrollutvalget tar forøvrig referatene og informasjonen til 

orientering. 

  Kontrollutvalget 

ønsker at 

sekretær 

utarbeider et 

forslag til 

reglement, og 

setter opp en 

egen sak til neste 

møte 6. mai. 

  

18.3.13 09/2013 Forslag til kontrollutvalgets 

årsrapport 2012 

 

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 vedtas med de endringer 

som fremkom i møtet. 

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2012 

til orientering. 

 

  Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken. 

  

18.3.13 10/2013 Forslag til kontrollutvalgets 

årsplan for 2013 og tiltaksplan 

for 2013 

 

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til årsplan 2013 med de 

endringer som fremkom i møtet, og tar tiltaksplan 2013 til 

orientering.  

2. Kontrollutvalget oversender årsplanen for 2013 til 

kommunestyret med følgende innstilling:  

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2013 til 

orientering. 

  Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken. 

  

18.3.13 11/2013 Status i kontrollutvalgssak 

02/2013 – korrupsjon i 

offentlig sektor 

 

Saken tas til orientering.    
  

18.3.13 12/2013 Eventuelt 

 

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen vedrørende 

tildelte skjønnsmidler etter 22. juli 2011. Spesielt hvilke kriterier 

  Sende innkalling 

til rådmannen.  
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

som lå til grunn for utbetalingen av skjønnsmidlene.  

        
6.5.13 13/2013 Orientering fra rådmann 

vedrørende tildelte 

skjønnsmidler etter 22. juli 

2011 

Kontrollutvalget finner ikke at skjønnsmidlene er brukt til andre 

formål en forutsatt. Saken tas til orientering. 

  Administrasjonen 

vil ettersende 

kontrollutvalget 

en skriftlig 

redegjørelse i 

anledning denne 

saken. 

  

6.5.13 14/2013 Årsregnskapet og 

årsberetningen 2012 for 

Eidsvoll kommune. 

Kontrollutvalgets uttalelse til Eidsvoll kommunes årsregnskap og 

årsberetning for 2012, oversendes kommunestyret, med kopi til 

formannskapet. 

  Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken. 

  

6.5.13 15/2013 Revisjonsbrev 1/2012 Kontrollutvalget utsetter saken til neste møte 17.6.13, og innkaller 

rådmannen for å få en orientering rundt implementeringen av nytt 

lønns- og personalsystem. 

  Rådmannen vil 

ettersende 

kontrollutvalget 

en skriftlig 

redegjørelse i 

anledning denne 

saken. 

Rådmannen 

innkalles til 

møtet 17.6.13. 

  

6.5.13 16/2013 Forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Selvkost – ØRAS 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

•Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber 

eierrepresentantene i representantskapet til ØRAS om å 

følge opp rapportens anbefalinger overfor selskapets 

styre. 

  Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken. 

 

Følges opp 2014. 

  

6.5.13 17/2013 Referater, orienteringer og 

diskusjoner 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    
  

6.5.13 18/2013 Forslag til 

retningslinjer/reglement for 

kontrollutvalget 

Behandles i neste møte 17. juni.   Sekretær legger 

frem et nytt 

utkast, med de 

endringer som 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

fremkom i forrige 

møte. 

6.5.13 19/2013 Eventuelt Kontrollutvalget vil avholde et ekstraordinært møte 17. juni.    
  

        
17.6.13 20/2013 Orientering fra rådmann 

vedrørende implementering av 

nytt lønns- og personalsystem i 

kommunen. 

1. I utsatt sak 15/2013 - Revisjonsbrev 1/2012 så vil 

kontrollutvalget be rådmannen om en skriftlig status, samt 

redegjørelse i forhold til avstemning av lønnsrelaterte 

poster til neste møte 2. september.  

2. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse vedrørende 

implementering av nytt lønns- og personalsystem i 

kommunen til orientering.  

Kontrollutvalget ser med bekymring på utfordringene og 

problemene som er, og har vært rundt implementeringen 

av nytt lønns- og personalsystem i Eidsvoll kommune.  

Kontrollutvalget er spesielt bekymret for den manglende 

innmelding og oppfølging av refusjon av syke- og 

fødselspenger, noe som kan påføre kommunen økonomisk 

tap.  

Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken videre, og vil 

be rådmannen om en skriftlig status, samt redegjørelse i 

sitt neste møte 2. september. Kontrollutvalget vil komme 

tilbake med konkrete spørsmål man ønsker svar på.  

 

  Sende innkalling 

til rådmannen. 
  

17.6.13 21/2013 Forslag til 

retningslinjer/reglement for 

kontrollutvalget 

Kontrollutvalget anbefaler forslaget til retningslinjer for 

kontrollutvalget. 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

 Kommunestyret vedtar retningslinjer for kontrollutvalget, 

jfr. vedlegg. 

 

  Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken. 

  

17.6.13 22/2013 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 

 

   
  

17.6.13 23/2013 Eventuelt     
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

2.9.13 24/2013 Orientering ved rådmannen.  Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 

Kontrollutvalget vil følge opp overnevnte saker og spørsmål i 

forbindelse med løpende revisjon. 

  Revisjonen følger 

opp. 
  

2.9.13 25/2013 Prosjektplan – kompetanse i 

tjenestene 

Revisjonen bes å gjennomføre prosjektet i henhold til plan for 

forvaltningsrevisjon 2013-2016. Prosjektplanen legges til grunn 

for prosjektet kompetanse i tjenestene. Ved eventuelle større 

endringer i prosjektplanen orienterer revisjonen kontrollutvalget 

om dette. 

Øvre Romerike 

revisjonsdistrikt 

  
  

2.9.13 26/2013 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    
  

2.9.13 27/2013 Eventuelt.     
  

        
26.9.13 28/2013 Bestilling av eierskapskontroll. Det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i 

Digitale Gardermoen IKS (eierskapskontroll).  

Problemstillingene er som følger: 

 Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 

o Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og 

evaluering av sine eierinteresser? 

o Er rutinene gode nok, og blir de fulgt? 

 Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle 

lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring 

og selskapsledelse? 

 I hvilken grad ivaretar selskapets styringsdokumenter 

behovet i forhold til den daglige drift og behovet for å 

regulere forholdet eierne imellom? 

 I hvilken grad oppfatter selskapet kommunenes 

styringssignaler som klare og entydige for å utvikle 

selskapet i et lengre perspektiv? 

 Styrets funksjon i forbindelse med 

låneopptak/lånefinansiering. 

 

Øvre Romerike 

revisjonsdistrikt 

  
  

26.9.13 29/2013 Budsjett for kontroll- og 

tilsynsvirksomheten 2014. 

1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og 

tilsynsordningen for Eidsvoll kommune vedtas, med forbehold 

  Avventer svar på 

utskrift av 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

om styre- og representantskapsbehandling i Romerike 

Revisjon IKS, og oversendes kommunen som 

kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2014.   

 

 

Poster 

Budsjett 

2014 

Kontrollutvalge

t 

Godtgjørelser 

kontrollutvalget 81 000  

 Reisegodtgjørelse 1000 

 Arbeidsgiveravgift  11 000 

 Kontorutgifter, telefon, 

aviser, tidsskrifter, 

faglitteratur 10 000 

  Møteutgifter/bevertning 3 000 

 Kurs 35 000  

 Sum 141 000  

Sekretariatet Ramme for virksomheten 206 303  

Revisjonen Ramme for virksomheten 1 920 000**) 

   2 267 303 

**) Ikke behandlet i styret og representantskapet    

 

 

2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret 

vedrørende budsjettet for Eidsvoll kommune 2014. 

3. Dersom det skulle bli noen endringer i budsjettet for 

Romerike Revisjon IKS i forbindelse med 

representantskapsbehandlingen, vil dette bli ettersendt 

kommunen. 

4. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering 

av bevilgede beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes 

kontrollutvalget til orientering.  

kommunestyre 

saken. 

        
25.11.13 30/2013 Rådmannen orienterer om kjøp 

av sykehjemsplasser i Eidsvoll 

1. Kontrollutvalget ser alvorlig på at Eidsvoll kommune ikke 

har fulgt lov og forskrift om offentlige anskaffelser i 

Øvre Romerike 

revisjonsdistrikt 

 Rapport skal 

foreligge 3. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

kommune. forbindelser med kjøp av sykehjemsplasser.  

2. Kontrollutvalget forventer at administrasjonen følger lov 

og forskrift om offentlig anskaffelser.   

3. Kontrollutvalget ber revisjonen om å gjennomgå kjøp av 

varer og tjenester gjort i Eidsvoll kommune i perioden 

2011-2013. Kontrollutvalget ønsker å finne ut om det er 

flere kjøp av tjenester hvor det skulle ha vært lyst ut 

konkurranse. Revisjonen bes å kartlegge dette og 

rapportere tilbake til kontrollutvalget i møte den 3. 

februar 2014.  

4. Kontrollutvalget vil invitere leder for den interkommunale 

innkjøpsordningen (IIØR) i sitt neste møte for å orientere 

om status på dagens rammeavtaler. 

februar 2014. 

25.11.13 31/2013 Eidsvoll kommunes 

eierinteresser i selskaper og 

samarbeid organisert etter 

kommunelovens §§ 27 og 28. 

Saken tas til orientering.    
  

25.11.13 32/2013 Revisors egenvurdering av 

uavhengighet. 

Revisors egenvurdering av uavhengighet 2014 tas til orientering.    
  

25.11.13 33/2013 Orientering om overordnet 

revisjonsstrategi for 

revisjonsåret 2013. 

Kontrollutvalget tar presentasjonen om overordnet 

revisjonsstrategi for revisjonsåret 2013 til orientering. 

   
  

25.11.13 34/2013 Kontrollutvalgets påseansvar 

for regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon. 

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som går frem av  

1. Vurdering av regnskapsrevisjon pr. 31.12.13 

2. Vurdering av forvaltningsrevisjon pr. 31.12.13 

   
  

25.11.13 35/2013 Forvaltningsrevisjonsprosjekt 

– sykefravær og 

tjenestekvalitet. 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

 Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende 

punkter: 

 

o Kommunen skal sikre at man til enhver tid har riktig 

og tilgjengelig sykefraværsstatistikk på 

virksomhetsnivå og ha fokus på å sikre at 

fraværsstatistikken ved innføringen av nytt lønns- og 

personalsystem er riktig og at statistikken er 

tilgjengelig til enhver tid. 

  Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

o Hjemmebaserte tjenester skal utarbeide flere egne 

delmål og aktivitetsmål for IA-arbeid, slik det er gjort 

ved Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg. 

o Hjemmebaserte tjenester skal utarbeide oversikt over 

aktiviteter og tiltak på lik linje med Vilberg 

kompetansesenter for helse og omsorg. 

o For å gjøre arbeidet med oppfølging og forebygging 

av sykefravær mer systematisk skal kommunen 

inkludere alle kommunens tiltak i en felles oversikt. 

o Kommunen skal ha fokus på å opprettholde 

tjenestekvaliteten også ved sykefravær. 

o Kommunen skal ha fokus på kompetanse til vikarer 

og at de gis tilstrekkelig opplæring. 

o Kommunen skal sørge for at ansatte melder avvik 

skriftlig. 

25.11.13 36/2013 Rapportering fra Øvre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Saken tas til orientering.    
  

25.11.13 37/2013 Kontrollutvalgets årsplan 

2014. 

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2014 

med de endringer som fremkom i møtet. 

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til 

vedtak: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 

2014 til orientering. 

  Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre 

saken. 

  

25.11.13 38/2013 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    
  

25.11.13 39/2013 Eventuelt.     
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VEDLEGG 2 
 

Kontrollutvalget i Eidsvoll sitt påseansvar for regnskapsrevisjon i Øvre Romerike revisjonsdistrikt IKS  
utarbeidet av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
 

 
Anbefaling Vurdering pr. 31.12.13 – kontrollutvalget i Eidsvoll  

1. Krav til utdanning og praksis for 
oppdragsansvarlig revisor – RF § 11 

- Oppdragsansvarlig revisor regnskap er registrert revisor og har 
autorisasjon.  

2. Krav til vandel for oppdragsansvarlig 
revisor – RF § 12 

- Oppdragsansvarlig revisor er registrert revisor og har 
autorisasjon. 

3. Dokumentasjon av revisors uavhengighet – 
RF § 15 

- Revisjonens skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet i 
forhold til Eidsvoll kommune er fremlagt kontrollutvalget i 
møte 25.11.2013, i sak 32/2013. 

4. Generelt om revisors uavhengighet og 
objektivitet – RF § 13 & 14 

- Alle som arbeider i Øvre Romerike revisjonsdistrikt IKS legger 
frem sin egenvurdering i forhold til uavhengighet. Disse 
behandles internt i selskapet.    

5. Kunnskap om revisjonens innhold - Kontrollutvalget får orientering om dette i opplæringen som 
gis for nye utvalg. 

6. Avtaler mellom revisor og kontrollutvalget - Det eksiterer ikke noen slik avtale i dag, men dette vil bli fulgt 
opp i 2014. 

7. Revisjonsstrategi - KST. Revisjonssjef la frem denne i kontrollutvalgets møte 
25.11.2013, i sak 33/2013. 

- Kontrollutvalget får også orientering om det pågående 
revisjonsarbeidet i nesten hvert møte. 

8. Nummererte brev – RF § 4 - Kontrollutvalget får nummerert brev der det er påkrevet.  
- Slike nummererte brev følges opp av kontrollutvalget.  

9. Misligheter – RF § 3, RF § 4, KF § 8 - Kontrollutvalget er av den oppfatning at revisjonen følger 
bestemmelsene som er gitt i forhold til misligheter. 

10. Revisjonsberetningen – RF § 5 - Kontrollutvalget mottar kopi av revisjonsberetningen slik 
bestemmelsene sier. Hvis det er alvorlige mangler, sendes 
nummert brev i forkant. 

- Øvre Romerike revisjonsdistrikt IKS lager også en rapport til 
årsregnskapet, denne legges frem for kontrollutvalget i samme 
møte som regnskapet blir behandlet.     
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Anbefaling Vurdering pr. 31.12.13 – kontrollutvalget i Eidsvoll  

11. Revisors møteplikt og møterett – RF § 19, 
KF § 19 

- Oppdragansvarlig revisor (eller den hun bemyndiger) er til 
stede i kommunestyret når regnskapet blir behandlet. 

- Oppdragansvarlig revisor (eller den hun bemyndiger) er som 
oftest til stede i kontrollutvalgets møter. 

12. Revisors opplysningsplikt – RF § 20 - Kontrollutvalget har ikke hatt problemer med å få 
opplysninger fra revisor.  
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Kontrollutvalget i Eidsvoll sitt påseansvar for forvaltningsrevisjon i Øvre Romerike revisjonsdistrikt IKS  
utarbeidet av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
Anbefaling Vurdering pr. 31.12.13 – kontrollutvalget i Eidsvoll 

1. Krav til kompetanse for oppdragsansvarlig revisor – RF § 
11 

  
Revisjonsforskriften stiller krav om at oppdragsansvarlig 
forvaltningsrevisor skal ha minimum tre års utdannelse fra 
universitet/høyskole.  

- Oppdragsansvarlig revisor forvaltning 
tilfredsstiller kravene gitt i RF § 11.  

2. Krav til vandel for oppdragsansvarlig revisor – RF § 12 
  
Det er i forskriften satt krav om at den som ansettes som 
revisor i en kommune eller gis ansvar for revisjonsoppdrag for 
en kommune, må ha ført hederlig vandel, være i stand til å 
oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og være 
myndig. Kravene må dokumenteres gjennom en vandelsattest. 
Det er tilstrekkelig å konstatere at kravene er oppfylt ved 
ansettelse eller tildeling av oppdrag. 

- Oppdragsansvarlig revisor er registrert revisor og 
har autorisasjon.  
 

3. Dokumentasjon av revisors uavhengighet – RF § 15  
 
Revisor har plikt til løpende å foreta en vurdering av egen 
uavhengighet.  
Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år, og ellers ved behov, 
avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til 
kontrollutvalget. Det skal avgis uavhengighetserklæringer for 
hver kommune. 

- Revisjonens skriftlige egenvurdering av sin 
uavhengighet i forhold til Eidsvoll kommune er 
fremlagt kontrollutvalget i møte 25.11.2013, i 
sak 32/2013. 

4. Generelt om revisors uavhengighet og objektivitet – RF § 
13 & 14  

 
Det er gitt begrensninger for alle som deltar i revisjonen av en 
kommune i forhold til andre ansettelsesforhold, styreverv, 
interessekonflikter og rådgivningstjenester. Revisor er ansvarlig 
for å foreta de nødvendige vurderingene slik at utførelse av 
revisjonen og bemanning er i henhold til krav i lov og forskrift. 

- Alle som arbeider i Øvre Romerike 
revisjonsdistrikt IKS legger frem sin 
egenvurdering i forhold til uavhengighet. Disse 
behandles internt i selskapet.  

- I tillegg til egenvurderingen har revisjonen et 
skjema i deres interne metodikk hvor de som 
skal være med i det enkelte prosjekt må fylle ut 
en erklæring på at de ikke har noe slektskap eller 
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Anbefaling Vurdering pr. 31.12.13 – kontrollutvalget i Eidsvoll 

Det er ikke satt noen krav om at disse vurderingene 
dokumenteres overfor kontrollutvalget, men utvalget bør være 
kjent med de formelle begrensningene for utførelse av 
revisjonen og eventuelt forsikre seg om at revisor løpende 
foretar de nødvendige vurderingene. Bestemmelsene om 
uavhengighet gjelder også revisjonsmedarbeidere. 

andre forhold som gjør at det kan stilles 
spørsmål ved den enkeltes uavhengighet og 
objektivitet.  

5. Grunnlaget for gjennomføringen av et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt  

 
Kontrollutvalget bør få seg forelagt og drøfte et utkast til 
prosjektplan, se punkt 6. Den vedtatte prosjektplanen danner 
grunnlaget for gjennomføringen av prosjektet.  
Behovet for ytterligere formalisering vil avhenge av hvilken 
avtalemessig regulering av revisjonstjenesten kommunen har 
valgt.  

- All forvaltningsrevisjon gjennomføres på 
bakgrunn av bestilling fra kontrollutvalget. Det 
er plan for forvaltningsrevisjon som danner 
grunnlaget for bestilling av prosjekter 

- Prosjektplan utarbeides for alle bestilte 
prosjekter, og vedtas deretter av 
kontrollutvalget før prosjektet starter opp. 
 

6. Prosjektplan  
 

Prosjektplanen bør omtale følgende punkter:  
- bakgrunn for prosjektet inkludert klargjøring av 

vesentlighet og risiko  

- problemstillinger  

- ressursbehov  

- leveringstidspunkt  
 
Prosjektplanen kan også gi informasjon om  
- formål (utfyllende informasjon)  

- revisjonskriterier eller grunnlaget for disse  

- metodisk tilnærming  

- organisering og ansvar  

- detaljert tidsplan  
 

- Prosjektplan har blitt utarbeidet for alle bestilte 
prosjekter.  

7. Endringer i prosjektplanen  
 

Dersom det oppstår behov for å gjøre vesentlige endringer i 

- Ved behandling av prosjektplaner i 
kontrollutvalget fattes det alltid vedtak om at « 
ved eventuelle større endringer i prosjektplanen 
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Anbefaling Vurdering pr. 31.12.13 – kontrollutvalget i Eidsvoll 

forhold til prosjektplanen, som er lagt fram for kontrollutvalget 
jf. pkt 6, skal endringene legges fram for kontrollutvalget for 
godkjenning. 

orienterer revisjonen kontrollutvalget om 
dette».  

8. Orientering til kontrollutvalget undervegs  
 

Ved omfattende prosjekter kan kontrollutvalget ha behov for 
orientering fra revisor undervegs om hvordan prosjektet 
utvikler seg for å forsikre seg om at det er i tråd med 
bestillingen og tidsplanen. Slik informasjon kan gis på ulike 
måter og med ulik grad av formalitet. 

- Kontrollutvalget har blitt holdt oppdatert om 
prosjektet underveis ved at oppdragsansvarlig 
forvaltningsrevisor har vært til stede i møtet og 
orientert.    

9. Kvalitetskontroll  
 

Kontrollutvalget bør forsikre seg om at 
forvaltningsrevisjonsprosjektet gjennomføres i samsvar med 
kravene i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. 
Standarden inneholder krav om at forvaltningsrevisjon skal 
kvalitetssikres. Kontrollutvalget bør få en orientering fra 
revisor om det kvalitetskontrollsystemet som er iverksatt. 

- Revisjonen bekrefter skriftlig i sine 
prosjektplaner til kontrollutvalget at prosjektet 
blir gjennomført i tråd med RSK 001 – Standard 
for forvaltningsrevisjon. 

- Revisjonen orienterer om 
kvalitetskontrollsystemet i forbindelse med ny 
valgperiode og oppstart av nytt kontrollutvalg.    

10. Framlegging av ferdig rapport  
 

Revisor bør presentere det ferdige prosjektet for 
kontrollutvalget og svare på spørsmål i et møte.  
Kontrollutvalget må kontrollere at rapporten er i henhold til 
bestillingen, og at alle problemstillingene er besvart. Men 
rapportens utforming, herunder dens innhold, vurderinger og 
konklusjoner faller inn under revisors selvstendige, faglige 
ansvar. Kontrollutvalget kan ikke selv endre en 
forvaltningsrevisjonsrapport. Dersom kontrollutvalget mener 
at revisors rapport ikke er god nok eller ikke svarer på 
bestillingen, bør dette avklares gjennom en dialog med revisor. 

- Oppdragsansvarlig og/eller utførende revisor er 
bestandig til stede og presenterer rapporten og 
svarer på spørsmål i kontrollutvalgets møte.  

- Kontrollutvalget og sekretariatet gjør en 
vurdering av om rapporten er iht. bestillingen 
når rapporten fremlegges og behandles.    

11. Misligheter – RF § 3, RF § 4, KF § 8  
 

Kontrollutvalget bør forsikre seg om at revisjonsenheten har 
rutiner som sikrer en forsvarlig håndtering av misligheter og 
feil som blir avdekket i forbindelse med forvaltningsrevisjon. 

- Kontrollutvalget er av den oppfatning at 
revisjonen følger bestemmelsene som er gitt i 
forhold til misligheter.  
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Anbefaling Vurdering pr. 31.12.13 – kontrollutvalget i Eidsvoll 

12. Revisors møteplikt og møterett – RF § 19, KF § 19  
 

Revisor har plikt til å møte i kommunestyret når det behandler 
saker som har tilknytning til revisors oppdrag. For øvrig har 
oppdragsansvarlig revisor møterett i kommunestyret. Dette 
gjelder også i de tilfeller dørene lukkes. Oppdragsansvarlig 
revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. 

- Oppdragansvarlig revisor (eller den hun 
bemyndiger) er til stede i kommunestyret når 
rapporter behandles.   
 

13. Revisors opplysningsplikt – RF § 20  
 

Revisor har opplysningsplikt overfor medlemmer av 
kommunestyret og kontrollutvalget om forhold som revisor 
har fått kjennskap til gjennom revisjonen, når dette kreves. 
Revisor har ikke plikt til å gi opplysningene til 
enkeltmedlemmer, men kan kreve å få gi disse til utvalget som 
kollegium. 

- Kontrollutvalget har ikke hatt problemer med å 
få opplysninger fra revisor.  

 



KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

05/2014  Rapportering fra Øvre Romerike revisjonsdistrikt. 3.2.14 

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 



KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

06/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 3.2.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2014 for kontrollutvalget i Eidsvoll, med jnr. 1 til 3 -2014.

2. Melding om vedtak i kommunestyret sak 101/13 - Forvaltningsrevisjonsprosjekt - sykefravær

og tjenestekvalitet.

3. Melding om vedtak i kommunestyret sak 100/13 – Kontrollutvalgets årsplan 2014.

4. Melding om vedtak i kommunestyret sak 99/13 - Forslag til retningslinjer/reglement for

kontrollutvalget i Eidsvoll.

5. Skatteoppkreveren i Eidsvoll kommune sin årsrapport for 2013.

6. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2014, sist redigert 27.1.14.

7. Tiltaksplan 2014, sist redigert 27.1.14.

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

orientering om er:  

 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



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

1 16.01.2014 16.01.2014 x Eidsvoll kontrollutvalg

Innkalling av Øvre Romerike innkjøpssamarbeid til 

møte 3.2.14 412.2.2

2 15.01.2014 15.01.2014 x Eidsvoll kontrollutvalg

Brev til rådmannens om oppfølging av 

kommunestyrets vedtak i sak 13/27 - 

forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende IKT 

sikkerhet og personvern 412.2.2

3 20.01.2014 20.01.2014 x Eidsvoll kommune

Rådmannens svar på oppfølging av 

kommunestyrets vedtak i sak 13/27 - 

forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende IKT 

sikkerhet og personvern 412.9.5

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Postliste 2014 for kontrollutvalget i Eidsvoll

Vedlegg 1 til sak 06/2014



Eidsvoll kommune
Økonomi, personal og støtte

Arkivsak: 2013/1037-6
Arkiv: 216
Saksbehandler:
Nina T. Hageløkken
Dato: 29.11.2013

Saksframlegg

Utv.saksnr Utvalg Møtedato
101/13 Kommunestyret 10.12.2013

Forvaltningsrevisjonsprosjekt - sykefravær og tjenestekvalitet

Saksprotokoll i Kommunestyret - 10.12.2013 

Behandling

Av 35 representanter var 35 til stede.

Votering

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

 Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende punkter:

o Kommunen skal sikre at man til enhver tid har riktig og tilgjengelig

sykefraværsstatistikk på virksomhetsnivå og ha fokus på å sikre at fraværsstatistikken

ved innføringen av nytt lønns- og personalsystem er riktig og at statistikken er

tilgjengelig til enhver tid.

o Hjemmebaserte tjenester skal utarbeide flere egne delmål og aktivitetsmål for IA-

arbeid, slik det er gjort ved Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg.

o Hjemmebaserte tjenester skal utarbeide oversikt over aktiviteter og tiltak på lik linje

med Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg.

o For å gjøre arbeidet med oppfølging og forebygging av sykefravær mer systematisk

skal kommunen inkludere alle kommunens tiltak i en felles oversikt.

o Kommunen skal ha fokus på å opprettholde tjenestekvaliteten også ved sykefravær.

o Kommunen skal ha fokus på kompetanse til vikarer og at de gis tilstrekkelig opplæring.
o Kommunen skal sørge for at ansatte melder avvik skriftlig.

Vedlegg 2 til sak 06/2014



2

Kontrollutvalgets innstilling

 Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende punkter:

o Kommunen skal sikre at man til enhver tid har riktig og tilgjengelig

sykefraværsstatistikk på virksomhetsnivå og ha fokus på å sikre at fraværsstatistikken

ved innføringen av nytt lønns- og personalsystem er riktig og at statistikken er

tilgjengelig til enhver tid.

o Hjemmebaserte tjenester skal utarbeide flere egne delmål og aktivitetsmål for IA-

arbeid, slik det er gjort ved Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg.

o Hjemmebaserte tjenester skal utarbeide oversikt over aktiviteter og tiltak på lik linje

med Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg.

o For å gjøre arbeidet med oppfølging og forebygging av sykefravær mer systematisk

skal kommunen inkludere alle kommunens tiltak i en felles oversikt.

o Kommunen skal ha fokus på å opprettholde tjenestekvaliteten også ved sykefravær.

o Kommunen skal ha fokus på kompetanse til vikarer og at de gis tilstrekkelig opplæring.

o Kommunen skal sørge for at ansatte melder avvik skriftlig.

Vedlegg som følger saken:
1 Særutskrift av kontrollutvalgets sak 35/13 - Forvaltningsrevisjonsprosjekt - sykefravær og 

tjenestekvalitet
2 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Sykefravær og tjenestekvalitet

Utskrift av saken sendes til

ØRRD

ROKUS

SAKSUTREDNING

Bakgrunn for saken

Kontrollutvalgets behandling av sak 35/13 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt – sykefravær og 
tjenestekvalitet.

Fakta i saken

Det vises til vedleggene.



Hei 

Kommunestyret behandlet saken «Kontrollutvalgets årsplan 2014» i sitt møte 10.12.13. Følgende ble 
enstemmig vedtatt: 

«Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2014 til orientering.» 

Mvh  

Nina T. Hageløkken  

avdelingsleder Fellestjenesten 

tlf. 66 10 70 03 / 918 74 602  

Vedlegg 3 til sak 06/2014



Hei! 

Kommunestyret behandlet saken «Forslag til retningslinjer/reglement for kontrollutvalget i Eidsvoll. 
Konsekvens av kommunestyrets vedtak i sak 65/13» i sitt møte 10.12.13. Følgende ble enstemmig 
vedtatt: 

«Det vedtatte tilleggsforslaget i kommunestyresak 65/13 fra Knut Bakkehaug (V) oppheves.» 

Da er vel konklusjonen at det opprinnelige forslag til reglement er vedtatt. Gi meg beskjed hvis du 
ønsker saken med historikk tilsendt. 

Mvh  

Nina T. Hageløkken  

avdelingsleder Fellestjenesten 

tlf. 66 10 70 03 / 918 74 602  

Vedlegg 4 til sak 06/2014



Vedlegg 5 til sak 06/2014
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SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET I 2014 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

3.2.14 1/2014 

Vedlegg 6 til sak 06/2014



KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE 

TILTAKSPLAN 

2014 

KONTROLLUTVALGET I 

EIDSVOLL KOMMUNE 

Oppdatert 27.1.14 

Utarbeidet av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg 7 til sak 06/2014
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Tilsyn med forvaltningen 

 

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen 
Følgende rapportering 

sendes  

fortløpende (til 

sekretariatet) 

 Økonomisk rapportering fra rådmannen.  

 Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging. 

 Alle innkallinger/protokoller fra kommunestyret og øvrige politisk utvalg (sendes rett 

til medlemmene).  

 Rådmannens rapportering av oppfølging av KS-saker. 

 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 

3.2.14  Orientering fra leder for IIØR om status på dagens rammeavtaler. 

 Revisjonsrapport om kjøp av varer og tjenester gjort i Eidsvoll kommune i perioden 

2011-2013. 

11.3.14  Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet 

5.5.14  Virksomhetsbesøk til:  

o Stabsavdeling for Økonomi, personal og støtte (lønnsavdelingen)  

o Vilberg helsetun  

16.6.14   

8.9.14   

17.11.14   

 

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon. 
 

Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 
I hvert møte eller når  

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Rapportering fra revisjonen om revisjonsarbeidet og aktuelle saker. 

3.2.14   

11.3.14   

5.5.14  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2013.  

16.6.14   

8.9.14   

17.11.14  Orientering om plan for revisjonsstrategi for revisjonsåret 2014.  
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Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon. 
Utgangspunktet for oppgavene er plan for forvaltningsrevisjon. 

1
 

 

Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon  
3.2.14  Innhente tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene i 

forvaltningsrevisjonsrapport IKT- sikkerhet og personvern (sak 06/2013) er fulgt opp. 

11.3.14  Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Kompetanse i tjenestene. 

 Prosjektplan – Nye IKT løsninger. 

5.5.14   

16.6.14   

8.9.14  Gjøre en vurdering av forvaltningsrevisjonsprosjekt iht. plan for forvaltningsrevisjon 

for 2013-2016.  

17.11.14  Innhente tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene i 

forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost - ØRAS (sak 16/2013) er fulgt opp. 

 Innhente tilbakemelding fra administrasjonen (1.halvår 2015) om hvordan 

anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapport Sykefravær og tjenestekvalitet (sak 

35/2013) er fulgt opp. 

 

 

 

 

 

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll. 
Utgangspunktet for oppgavene er plan for selskapskontroll. 
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Møte Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
3.2.14   

11.3.14   

5.5.14   

16.6.14  Eierskapskontroll – DGI. 

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

17.11.14   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2016, vedtatt i kommunestyret 12.02.13. En prioritet over vedtatte prosjekter 

ligger som vedlegg 2 til årsplanen for 2013. 
2
Plan for selskapskontroll for 2013-2016 ble vedtatt i kommunestyret 12.02.13. En oversikt over eierinteresser i 

selskaper/samarbeid ligger som vedlegg 3 til årsplanen for 2013. 
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Tilsyn med revisjonen 
 

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
I hvert møte eller når  

kontrollutvalget 

bestemmer det 

Revisjonen orienterer løpende om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2014.  

Revisjonens plan for Eidsvoll kommune er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget.  

3.2.14   

11.3.14   

5.5.14    

16.6.14  Kontrollutvalget og Romerike Revisjon IKS utarbeider en skriftlig avtale om 

finansiell- og forvaltningsrevisjon for 2014. 

8.9.14   

17.11.14  Oppdragsansvarlig revisors (både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon) avgir 

skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. 

 

 

 

Budsjettbehandlingen 
 

Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
3.2.14   

11.3.14   

5.5.14   

16.6.14   

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

kontrollutvalget. 

o Kontrollutvalget følger opp at kontrollutvalgets forslag følger med til 

kommunestyrets behandling av budsjettet.  

17.11.14   

25.11.13   

 

 

Kontrollutvalgets rapportering 
 

Møte Oppgaver knyttet til  

kontrollutvalgets rapportering 
3.2.14  Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 behandles og oversendes deretter 

kommunestyret til orientering. 

11.3.14   

5.5.14   

16.6.14   

8.9.14   

17.11.14  Kontrollutvalgets årsplan for 2015 vedtas og oversendes deretter til kommunestyret. 
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Sak nr. Sak Møtedato 

07/2014 Eventuelt. 3.2.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

 

Saksopplysninger 
Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

Tirsdag 11.3.2014, kl. 18.00. 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 




