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Saksopplysninger 
Hurdal kommune har besluttet å ta i bruk et nytt e-handel system i samspill med de øvrige 

kommunene på Øvre Romerike. Som en del av kontrollutvalgets kontroll og tilsynsvirksomhet 

ønsker kontrollutvalget en orientering vedrørende det nye systemet. Kontrollutvalget ønsker å se på 

prosessen så langt, og tilsikre at det videre arbeidet er godt planlagt.  

 

Kontrollutvalget har i denne saken bedt rådmannen om en generell orientering vedrørende 

prosjektet, men har i tillegg bedt om at følgende spørsmål besvares i presentasjonen: 

 

1. Hvordan er prosjektet organisert i Hurdal kommune for å få innført det nye e-handel systemet? 

2. Er det utarbeidet en kravspesifikasjon som grunnlag for systemvalg? 

3. Er det gjennomført en kartlegging av risiko og sårbarhet i forbindelse med det nye systemet?  

4. Hva er planlagt vedrørende internkontrollrutiner for å tilsikre at anskaffelser gjøres i samsvar 

med lover, forskrifter og overordnede instrukser? 

5. Hvordan er attestering og anvisningsrutiner tenkt gjennomført med det nye systemet? 

6. Hvordan er opplæring i det nye systemet tenkt organisert og gjennomført? 

7. Hva er totalkostnaden knyttet til anskaffelsen av nytt e-handel system? 

8. Hvilke effektiviseringsmuligheter ligger i systemet i forhold til tidligere løsning? 

9. Er det noen erfaringer fra HR prosjektet (nytt lønn- og personalsystem) man tar med seg i dette 

prosjektet?  

 

 

Vedlagt ligger en forprosjektrapport om e-handel på Øvre Romerike, og et infobrev om prosjektet, se 

vedlegg 1 og 2. 

 

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

fatte et vedtak, og ta stilling til eventuelt videre oppfølging i denne saken. 
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Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling. 
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Forord 
Kommunene på Øvre Romerike ønsker å profesjonalisere og effektivisere innkjøps- og 
betalingsprosessene. Arbeidet har fått tittelen eHandel Øvre Romerike. Det er organisert 
med en styrings- og prosjektgruppe.  
 
Vi har på vegne av eStab utarbeidet forprosjektrapporten for eHandel Øvre Romerike. 
Rapporten skal overleveres styringsgruppen for behandling. 
 
I vårt arbeid er det lagt stor vekt på å designe et mest mulig optimalt løp for hovedprosjektet 
slik at kommunene skal fram stå som profesjonelle og effektive innenfor eHandel i Norge. 
Det betyr at beskrivelsen, analysene og vurderingene har vært innrettet mot dette som 
siktemål. Designet av hovedprosjektet er forsøkt utformet slik at de kan realitetsbehandles 
mer eller mindre direkte av styringsgruppen.  
 
Det er lagt betydelig vekt på selve prosessen i utarbeidelsen av designet. Dette har vært et 
bevisst valg, og begrunnet ut fra at selve involveringsaspektet har vært viktig for utnytte 
kompetansen i prosjektgruppen optimalt, forankre prosjektet hos Difi og Unit4Agresso, samt 
sikre erfaringsføringer fra andre eksterne aktører til prosjektgruppen.  
 
 
Oslo/Øvre Romerike januar 2013. 
 
 
 
 
 
Tor Kjærstad                       Liv Skjervheim Leistad                  Hilde Margrethe Aasen 
ØRIK    Nes kommune   Nannestad kommune 
 
 
 
 
 
Lars Vegard Kjærstad       Yvonne Rydningen         Michael Mørneby 
Hurdal / Gjerdrum  Ullensaker kommune   Eidsvoll kommune 
Nannestad kommune 
 
 
 
 
 

Torbjørn Bjørklund 
Prosjektleder eHandel 
Partner Bedriftskompetanse as 
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1 Anbefaling 
Innkjøp begynner nå å bli synlig i kommunene og i statsforvaltningen. Det har tatt tid grunnet 
manglende forståelse for innkjøpsområdets strategiske betydning. 
 
Offentlig sektor fikk gjennom Stortingsmelding nr. 36 ”Det gode innkjøp” (2008-2009), satt 
eHandel på agendaen. Papirbaserte og manuelle arbeidsprosesser skulle gjøres om til 
digitale og automatiserte prosesser. Man skulle arbeide smartere, annerledes, mer effektivt 
og med bedre kvalitet. Staten krevde at alle inngående fakturaer skal mottas elektronisk fra 
1. juli 2012. For kommuner og fylkeskommuner kan tilsvarende krav komme 1. januar 2014.   
 
Rådmennene i kommunene på Øvre Romerike har fulgt opp satsingen på eHandel. Det er 
blant annet etablert en prosjektgruppe for forprosjektfasen eHandel Øvre Romerike.   
 
Prosjektgruppen har hatt faste møter hver fredag siden midten av oktober 2012. Til sammen 
er det avholdt 10 arbeidsmøter. Difi har deltatt på et av møtene. Det samme har også 
Unit4Agresso gjort. I tillegg har prosjektgruppen etter anbefaling av Difi, besøkt Fredrikstad 
kommune, og fått presentert deres erfaringer og arbeid med eHandel.  
 
Prosjektgruppen har bestått av representanter fra hver av kommunene i Øvre Romerike. 
Deltakerne dekker både innkjøps-, økonomi- og regnskapsområdet. I tillegg har daglig leder 
fra ØRIK deltatt i prosjektgruppen. Prosjektgruppen er blitt ledet av ekstern prosjektleder på 
vegne av eStab. 
 
Prosjektgruppen gir en enstemmig anbefaling til styringsgruppen. Anbefalingen er presisert i 
6 punkter. Disse punktene henger nøye sammen:  
 

1. Kommunene på Øvre Romerike skal bruke eHandelssystemet for alle innkjøp. 
 

2. eHandelssystemet skal dekke hele innkjøps- og betalingsprosessen i kommunene 
”fra behov til betaling.” 
 

3. Innkjøps- og betalingsprosessen skal være integrert og elektronisk. 
  

4. For å få anledning til levere produkter og eller tjenester til kommunene skal 
leverandørene benytte eFaktura som faktureringsform. 
 

5. Arbeidet med å innføre eHandelssystemet i kommunene organiseres som et 
fellesprosjekt og seks kommunevise prosjekter. 

 
6. Fellesprosjektet og de seks kommunevise prosjektene har ikke bare ansvaret for 

innføre et system for alle innkjøp, men også ansvaret for å avdekke og dokumentere 
de faktiske gevinstene som følge av praktisk bruk av eHandelssystemet.  

 
Difi har gitt skriftlig tilsagn om støtte på over 1,9 millioner kroner til implementeringsarbeidet. 
Tilsagnet er gitt under forutsetning av at prosjekt eHandel Øvre Romerike iverksettes og 
gjennomføres i henhold til opplegget beskrevet i denne forprosjektrapporten. 
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Gevinstene av eHandel for kommunene på Øvre Romerike er betydelige sett i forhold i 
investeringskostnadene og de økte driftsutgiftene. eHandel Øvre Romerike er et svært 
lønnsomt tiltak.  
 
 

2 Oppbygning av forprosjektrapporten 
Forprosjektrapporten består av i alt 13 kapitler. Rapporten er bygd opp på en klassisk måte.  
 
I kapittel 1 gir prosjektgruppen sin anbefaling. Deretter beskrives oppbygningen av 
forprosjektrapporten, kapittel 2. Videre presenteres bakgrunnen, tidligere vedtak og styrende 
dokumenter i kapittel 3.  
 
I kapittel 4 synliggjøres målene og gevinstene av eHandel Øvre Romerike, investeringer som 
må gjøres, nivå framtidige driftskostnader, nytte/kostvurderinger samt mulig finansiering av 
satsingen.  
 
Kapittel 5 søker å svare på hva som er de viktigste faktorene for at satsingen på eHandel 
Øvre Romerike skal lykkes.  
 
I kapittel 6 beskrives de framtidige arbeidsprosessene og rollene i kommunene som følge av 
at alle innkjøp skal gjennomføres i eHandelssystemet. En grov oversikt over antall stillinger, 
antall innkjøpere, antall bestillere og budsjettansvarlige i kommunene angis også. 
 
Designet av hovedprosjektet eHandel Øvre Romerike er beskrevet i kapitlene 7 til og med 
12.  
 
Forprosjektrapporten avsluttes med en grov gjennomgang av risikoen ved satsingen på 
eHandel Øvre Romerike, kapittel 13.   
 
 

3 Bakgrunn, tidligere vedtak og styrende dokumenter 

3.1 Bakgrunn 
eHandel er et viktig satsingsområde i både kommunene og statsforvaltningen. Offentlig 
sektor fikk gjennom Stortingsmelding nr. 36 ”Det gode innkjøp” (2008-2009), satt eHandel på 
agendaen. 
 
Beveggrunnene er flere. Store summer er involvert. Endring av maktforholdet i favør av den 
enkelte kommune i forhold til leverandørene skal gi muligheter for bedre betingelser over tid. 
Mange personer er en del av bestillings- og betalingsprosessene. Papirbaserte og manuelle 
arbeidsprosesser skal gjøres om til digitale og automatiserte prosesser. Man skal arbeide 
smartere, annerledes, mer effektivt og med bedre kvalitet. I tillegg har staten fra 1. juli 2012 
krevd at alle inngående fakturaer skal mottas elektronisk. For kommuner og fylkeskommuner 
kan tilsvarende krav komme 1. januar 2014.   
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PwC (2010) og KPMG (2011) har kartlagt og analysert status og potensiale for eHandel i 
kommunene på Øvre Romerike. Nå er tiden bokstavelig talt kommet for å handle! 
 
Prosjekt eHandel Øvre Romerike består av tre hovedfaser. Det er forprosjektfasen, 
hovedprosjektet samt gevinstrealiseringsfasen. Prosjektet er nå i forprosjektfasen. Denne 
rapporten representerer avslutning av denne fasen. Prosjektet er kommet til milepæl 2, og 
styringsgruppen skal ta stilling til videreføring av eHandelsarbeidet. Gitt at styringsgruppen 
beslutter iverksetting av eHandel Øvre Romerike vil hovedprosjektet gå gjennom flere 
milepæler før gevinstene kan realiseres, og ikke minst effektene dokumenteres. Figur 1 gir 
en enkelt oversikt.  
 

 
Figur 1: Forprosjekt, hovedprosjekt og gevinstrealisering. 

	  
	  

3.2 Tidligere vedtak  
I sak 65 13. mai 2011 er vedtaket som følger: 
 

• Rådmennene slutter seg til mandat og struktur for bemanning av prosjekt eHandel 
fase forprosjekt. Fagnettverkene utfordres av ØRIK på bemanning av 
prosjektmedarbeidere. Leder/nestleder rådmannsforum avklarer PA funksjonen.  

 
 

3.3 Styrende dokumenter 
Følgende dokumenter har vært styrende for arbeidsopplegget og prosjektgruppens arbeid:  
 

• Prosjektveiviseren 2012 Difi  
• Evaluering av Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid KPMG desember 2011 
• Interkommunalt innkjøpssamarbeid Øvre Romerike PwC 2010 
• Verdien av styrket kompetanse i offentlige innkjøpsprosesser Menon 2012:6 



	  
	  

8	  

• Samfunnsøkonomisk analyse av krav om elektronisk faktura Statens senter for 
økonomistyring februar 2008 

• Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU – kommunene 2008 
 
 

4 Mål, gevinster, investeringer, driftskostnader og finansiering 

4.1 Entydige og ambisiøse mål for eHandel 
Kommunene på Øvre Romerike har en visjon om å være dyktige innen offentlige 
anskaffelser. Kommunene bruker store beløp til investeringer og løpende drift for å kunne yte 
innbyggerne målrettede tjenester av tilfredsstillende kvalitet. Anskaffelser må derfor 
forankres godt i ledelsen og øvrige ansatte.  
 
For å kunne utnytte potensialet innenfor innkjøpsområdet må alle kommunenes innkjøp 
gjøres gjennom eHandelssystemet. Hvis ikke reduseres mulighetene betraktelig for 
profesjonalisering og forenkling av innkjøpsområdet.  
 
Gjennomføringsopplegget må være både målrettet og systematisk fordi etter 3 års drift skal 
100% av alle bestillingene skje gjennom eHandelssystemet, og 95% av alle inngående 
fakturaer skal være eFaktura. Flere nye avtaler må derfor inngås, og lojalitet til eksisterende 
avtaler må økes betraktelig.  
 
Figuren under viser visjonen og målene for eHandelsprosjektet samlet. I tillegg til visjon og 
overordnede mål er prosjektets mål gruppert i henhold til organisasjon, økonomi, brukere og 
samfunn. Målene er ambisiøse, men reflekterer også potensialet som eksisterer innenfor 
innkjøpsområdet for kommunene på Øvre Romerike.  
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Figur 2. Mål implementering av eHandel i kommunene på Øvre Romerike.  

 

4.2 Betydelige gevinster ved aktiv bruk av eHandel 
Ved å investere i en helhetlig elektronisk innkjøps- og betalingsprosess legges forholdene 
lagt til rette for at alle kommunene på Øvre Romerike skal oppnå: 
 

• Mer effektive arbeidsprosesser innad i kommunene  
o enkel  
o forutsigbar 
o strukturert 

• Bedre økonomisk kontroll over alle enhetenes forbruk 
o tidligere oppdatert 
o sporbarhet 
o likviditetsoversikt 

• Overholdelse av anskaffelsesregelverket 
• Gunstige avtaler med leverandørmarkedet  

o sikre avtalte betingelser  
 
Tabellen på neste side gir en mer detaljert oversikt over gevinstene ved ny eHandelsløsning. 
Her knyttes gevinstene til direkte og indirekte forbedringer og de effektene de vil kunne ha i 
kommunene. 
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Tabell 1. Potensielle gevinster ved eHandel.  

 
 
Det er utfordrende å kvantifisere gevinstene av eHandel i kroner og ører. Dette er en svakhet 
i mange kommuner og statlige virksomheter som har besluttet å implementere 
eHandelsløsninger. Litt forenklet kan en hevde at det er fire hovedtyper av økonomiske 
gevinster1. Disse er knyttet til: 
 

• Bedre produkt/tjenestepriser (0-10%) 
• Reduserte prosesskostnader knyttet til bestillinger 
• Reduserte prosesskostnader knyttet til fakturabehandling (kr. 60.- per faktura) 
• Lavere lagerkostnader  

 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  I rapporten fra Menon 2012:6 påpekes verdien av å styrke kompetansen i offentlige 
innkjøpsprosesser. De anslår effektene til å være i størrelsesorden 10-15% av samlet innkjøp.  
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4.2.1 Bedre produkt/tjenestepriser 
Innkjøperne i prosjektgruppen har gjennomført flere stikkprøver på fakturaer til ulike 
leverandører. Det er eksempler på at flere leverandører priser produkter opptil 5-6 ganger 
dyrere enn avtalt pris. Leverandørene ønsker at kommunene skal kjøpe et annet og dyrere 
produkt/tjeneste enn hva man har inngått avtale om. Når eHandelssystemet er i bruk 
kombinert med sterkere sortimentstyring vil slik leverandørtilpasning bli meget vanskelig. 
Erfaringene viser også at ved nye kontraktinngåelser får kommunene bedre priser enn på 
gamle avtaler. Leverandørene får større volum fordi det blir mindre ”lekkasjer” til andre 
produkter og leverandører. 
 
For kommunene på Øvre Romerike vil bedre betingelser (nye avtaler), og ikke minst 
prislojalitet til inngåtte avtaler gi store økonomiske effekter for kommunene. Begge disse 
virkningene vil bli bedre ivaretatt gjennom mulighetene for sortimentstyring i 
eHandelssystemet. 
 
Kommunene kjøper inn samlet for om lag 1,2 mrd. kroner årlig (KPMG, 2011). Dersom man 
trekker ut investeringene på om lag 375-400 mill. kroner fra de 1,2 mrd. kronene står man 
igjen med 825-800 mill. kroner.    
 
Erfaringene fra kommunene og ØRIK tilsier at det ikke vil være vanskelig å oppnå bedre 
betingelser enn hva man har i dag for innkjøp i størrelsesorden 300 mill. kroner. 3% bedre 
betingelser enn i dag på utvalgte produkter/tjenester er et konservativt estimat. Årlig 
økonomisk effekt er 9 mill. kroner alt annet likt.     
 
 

4.2.2 Reduserte prosesskostnader2 
Manuell gjennomføring av en innkjøpsprosess, deriblant manuell bestilling, fakturahåndtering 
og utbetaling, koster i form av arbeidstimer.  
 
Senter for statlig økonomistyring (SSØ), nå Direktoratet for økonomistyring (DFØ), gjorde i 
2008 en inngående analyse som viste at en liten offentlig virksomhet med 2.000 fakturaer 
årlig kunne spare 120.000 kroner, mens en stor virksomhet med 50.000 fakturaer ville spare 
3.000.000 kroner ved elektronisk fakturabehandling. Dette tilsvarer kr. 60.- per inngående 
faktura jfr. ”Samfunnsøkonomisk analyse av krav om elektronisk faktura”, DFØ/SSØ februar 
2008. 
 
60.- kroner per inngående faktura er brukt for å estimere de økonomiske gevinstene av 
eHandel relatert til fakturabehandling. Arbeidet til DFØ/SSØ 2008 er den gjeldende 
referansen innenfor gevinstrealisering eHandel relatert til fakturabehandling. Ved at det bare 
er prosesskostnadene knyttet til fakturabehandling som hensyntas, vil de økonomiske 
gevinstene knyttet til prosessforbedringer for kommunene på Øvre Romerike undervurderes. 
Tabell 2 gir en oversikt for kommunene.  
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Prosesskostnadene knyttet til bestillinger er ikke inkludert i analysen. Av den grunn vil de positive 
effektene av prosessforbedringer i kommunenes drift bli underestimert.  
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Tabell 2: Økonomiske gevinster – reduserte prosesskostnader ved bruk av eHandel. 
Kommune Reduserte 

prosesskostnader 
bestillinger 

Antall 
inngående 

faktura for 2011 

Reduserte 
prosesskostnader 
fakturabehandling 

Hurdal  
 
 

Ikke hensyntatt 

3.900 Kr. 234.000.- 
Gjerdrum 7.600 Kr. 456.000.- 
Nannestad 11.000 Kr. 660.000.- 
Nes 19.000 Kr. 1.140.000.- 
Eidsvoll 20.000 Kr. 1.200.000.- 
Ullensaker 27.000 Kr. 1.620.000.- 
Totalt 88.500 Kr. 5.310.000.- 

  
Antall inngående fakturaer er for kommunene årlig samlet i størrelsesorden 88.500. Årlig 
prosessgevinster knyttet til fakturabehandling er tilnærmet 5,3 mill. kroner. På bakgrunn av 
kommunenes ulike størrelser vil de økonomiske gevinstene mellom disse være betydelige.  
 
Prosessgevinstene kan omdisponeres til andre oppgaver. Merk at reduserte 
prosesskostnader knyttet til selve bestillingene ikke er hensyntatt. 
 
 

4.3 Investeringer og driftskostnader i samsvar med ambisjonen og målene 
Investeringer og driftskostnader for eHandel i kommunene på Øvre Romerike er estimert 
med basis i prosjektets mål og ambisjoner samt erfaringene fra andre aktører.  
 
Investeringene og driftskostnadene er illustrert for både prosjektperioden (2013 og 2014) og 
tre år med full skala drift (2015-2017) jfr. tabell 3.  
 
Investeringene kommer i 2013. Difi har gitt skriftlig tilsagn om dekking av investerings-
kostnader tilsvarende kr. 1.140.000.-. I tillegg dekker Difi konsulentbistand i prosjektet på kr. 
400.000.- i 2013 og 2014. Til sammen utgjør konsulentbistanden kr. 800.000.-. Alt dette er 
under forutsetning av at kommunene på Øvre Romerike gjennomfører eHandelsprosjektet 
slik det framkommer i forprosjektrapporten. Difis finansiering er hensyntatt i oppstillingen i 
tabell 3.   
 
For å møte ambisjonsnivået og målene med eHandel er det nødvendig å øke bemanningen i 
ØRIK. Økningen er 4,25 stillinger. De er rettet mot å: 

• Utvide rammeavtaleområdet fra 60 til 80% av alle innkjøp 
• Håndtere produkter og tjenestekategorier samt kataloger i eHandelssystemet 
• Supportere eHandelssystemet for alle kommunene 
• Følge opp systematisk leverandørene og inngåtte kontrakter  
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Tabell 3: Investeringer og driftsutgifter i prosjektperioden og i full skala drift. 

 
 
Størst utgifter er det i 2013 som følge av prosjektetablering og utrulling av eHandels-
løsningen for kommunene. Samlede utgifter er 5,0 mill. kroner. Da er det også lagt inn en 
usikkerhetsmargin på 10%.  
 
Når prosjektet er over i full skala drift fra 2015 utgjør de årlige driftskostnadene 3,6 mill. 
kroner. 
 
 

4.4 Nytte/kostvurderinger 
For at eHandel skal være økonomisk forsvarlig for kommunene på Øvre Romerike må 
gevinstene være større enn kostnadene. Investerings- og driftskostnader er estimert for både 
prosjektperioden (2013 og 2014) og full skala driftsperiode (2015-2017).  
 
De økonomiske gevinstene er basert på prosjektgruppens inngående erfaringer med 
hvordan innkjøp gjennomføres i kommunene, de faktiske betingelsene samt 
dokumentasjonen fra DFØ/SSØs ”Samfunnsøkonomisk analyse av krav om elektronisk 
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faktura”, februar 2008. Her anbefales det brukt kr. 60.- per faktura som indikasjon på 
gevinstnivået relatert til prosessforbedringer fakturabehandling. 
 
Gevinster knyttet til mer optimale bestillingsprosesser er ikke hensyntatt i nytte/ 
kostvurderingene. Det betyr at nytten undervurderes i forhold til kostnadene i eHandel Øvre 
Romerike. 
  
De kvantifiserbare økonomiske nytteeffektene,  

• avsnitt 4.2.1 Bedre produkt/tjenestepriser og  
• avsnitt 4.2.2 Reduserte prosesskostnader 

 
investerings- og årlige driftskostnader  

• avsnitt 4.2.3 Investerings- og driftskostnader i samsvar med ambisjonen og målene 
 
for eHandel Øvre Romerike er sammenfattet i tabell 4.  
 
Det er viktig å være oppmerksom på at gevinstene i kommunene ikke er ny ”friske penger”. 
Det er reduserte utgifter til innkjøp av produkter og tjenester, frigjort arbeidstid, plunder og 
heft for de ansatte.  
 
Tabell 4. Nytte/kost oversikt eHandel Øvre Romerike. 

 
 
Fra 2015 er eHandel i full skala drift. De årlige merkostnadene som følge av eHandel er 
estimert til 3,6 mill. kroner. I prosjektperioden utgjør investerings-, prosjekt- samt 
driftskostnadene 5 mill. kroner i 2013 og 3,9 mill. kroner i 2014.  
 
Alle gevinstene tilfaller kommunene. I full skal drift vil gevinstene være i størrelsesorden 
14,33 mill. kroner. Akkumulert netto nytte er positiv for hele prosjektet allerede i 2015. Dette 
er det første året med full skala drift.  
 
For kommunene på Øvre Romerike vil det være svært få prosjekter som har en slik positiv 
økonomisk effekt.   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 I PwCs rapport fra 2010 anslås potensialet for eHandel på Øvre Romerike å være i intervallet 6,5 – 
41,5 mill. kroner. Dette er et konservativt estimat i følge PwC.  
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4.5 Finansiering av fellesdel – prosjektperioden og driftsfasen 
For å realisere eHandel på Øvre Romerike vil det være nødvendig å investere samt øke 
driftskostnader i felles del. Gevinstene av eHandel tilfaller hver enkelt kommune og ikke 
fellesdel. Det betyr at fellesdelen i både prosjektfasen og full skala driftsfase må finansieres. 
Tabell 5 gir en oversikt over finansieringsbehovet eHandel. 
 
Tabell 5. Finansieringsbehov eHandelsprosjektet.  
 2013 

(prosjekt-
periode) 

2014 
(prosjekt-
periode) 

2015 
(full skala 

drift) 

2016 
(full skala 

drift) 

2017 
(full skala 

drift) 
 
Årlig mer finansieringsbehov 

 
5.000.000.- 

 
3.900.000.- 

 
3.600.000.- 

 
3.600.000.- 

 
3.600.000.- 

eStab tilgangsrettigheter 
markedsplassen og økte 

lisenser 

2.453.000.- 684.200.- 412.500.- 412.500.- 412.500.- 

DGIs andel økt 
finansieringsbehov 

114.400.- 143.000.- 143.000.- 143.000.- 143.000.- 

ØRIKs andel økt 
finaniseringsbehov 

2.431.000.- 3.038.750.- 3.038.750.- 3.038.750.- 3.038.750.- 

      
ØRIKs opprinnelige 
finansieringsbehov 

4.000.000.- 4.000.000.- 4.000.000.- 4.000.000.- 4.000.000.- 

      
Sum finansieringsbehov 9.000.000.- 7.900.000.- 7.600.000.- 7.600.000.- 7.600.000.- 

Samlet finansieringsbehov i prosjektfasen (2013 og 2014) er henholdsvis 9 og 7,9 mill. 
kroner. I full skal drift er årlig finansieringsbehov 7,6 mill. kroner.    
 
	  
Tabell 6. Skisse finansieringsløsning ved bruk av rammeavtalene. 

 2013 
(prosjekt-
periode) 

2014 
(prosjekt-
periode) 

2015 
(full skala 

drift) 

2016 
(full skala 

drift) 

2017 
(full skala 

drift) 
 Ramme-

avtale-
dekning 40% 

Ramme-
avtale-

dekning 60% 

Ramme-
avtale-

dekning 80% 

Ramme-
avtale-

dekning 80% 

Ramme-
avtale-

dekning 80% 
Finansieringsmodell med 
dagens prosentpåslag 

4.450.000.- 6.750.000.- 9.000.000.- 9.000.000.- 9.000.000.- 

Finansiert gjennom 0,25% på 
investeringer 375 mill. kroner 

325.000.- 562.500.- 750.000.- 750.000.- 750.000.- 

Finansiert gjennom 1,25% på 
øvrig innkjøp 825 mill. kroner 

4.125.000.- 6.187.500.- 8.250.000.- 8.250.000.- 8.250.000.- 

      
Finansieringsmodell med økt 
prosentpåslag (1,5%) 

5.275.000.- 7.987.500.- 10.650.00.- 10.650.000.- 10.650.000.- 

Finansiert gjennom 0,25% på 
investeringer 375 mill. kroner 

325.000.- 562.500.- 750.000.- 750.000.- 750.000.- 

Finansiert gjennom 1,5% på 
øvrig innkjøp 825 mill. kroner 

4.950.000.- 7.425.000.- 9.900.000.- 9.900.000.- 9.900.000.- 

 
Vi legger til grunn at alle innkjøpene i kommunene på Øvre Romerike skal gå gjennom 
eHandelssystemet. Samlet innkjøp per år er i størrelsesorden 1,2 mrd. kroner jfr. tidligere 
utredninger av PwC (2010) og KPMG (2011). Årlige investeringer er i størrelsesorden 375 
mill. kroner.  



	  
	  

16	  

ØRIK finansieres i dag gjennom et prosentpåslag på beløpsstørrelsene som kommunene har 
kjøpt inn for via rammeavtalene. Prosentpåslaget er 1,25 for alle kjøp unntatt investeringer. 
For investeringer er prosentpåslag 0,25% av investert beløp. Finansieringsutfordringen for 
eHandel er primært knyttet til prosjektperioden 2013-2014 samt 2015 det første året i full 
skala drift. Finansieringsutfordringen kan løses. 
 
Det er flere måter å løse finansieringsutfordringen. De mest aktuelle tiltakene er: 

• Prosentpåslaget for alle innkjøp via rammeavtalene i kommunene. Graderinger i 
forhold til investeringer og andre hovedgrupper av innkjøp  

• Øke prosentpåslaget fra 1,25% til 1,5% (ingen endringer for investeringer) 
• Kommunene gir ØRIK et tilskudd i 2013 og 2014 

o Oppstart tilbakebetaling i 2015 
o Tilskuddet skal være tilbakebetalt senest innen utgangen av 2016 

 
 

5 Suksessfaktorer 
Prosjektgruppen har forsøkt å avdekke hvilke faktorer som er avgjørende for om kommunene 
lykkes med å profesjonalisere innkjøpsområdet. Momentene er framkommet i interne 
diskusjoner i prosjektgruppemøtene, og ikke minst i samspillet med Difi, Unit4Agresso og 
representanter for Fredrikstad kommune.   
 
De tre viktigste suksessfaktorene er: 
 

• Reell vilje hos hver enkelt rådmann til profesjonalisere innkjøpsområdet i sin 
kommune 

• Synliggjøre kostnader og gevinster ved profesjonalisering av innkjøpsområdet 
• Alle kommunens innkjøp skal gjennomføres i eHandelssystemet med krav om 

eFaktura til leverandørene  
 
De tre viktigste suksessfaktorene er nødvendige betingelser for å lykkes i arbeidet, men de 
er ikke tilstrekkelige. Øvrige suksessfaktorer er: 
 

• Gjennomføre et raskt og effektivt implementeringsløp 
• Sikre god intern og ekstern kommunikasjon 
• Involvere og forankre implementeringen av eHandelssystemet innad i 

kommunene 
• Tilpasse antall bestillere til ny situasjon 
• Koble rollene som bestiller og produktansvarlig sammen i kommunene 
• Tilpasse opplæring til behovene til bestillere 
• Sikre nødvendig støtte/support til bestillere  

• Avdekke muligheter for ekstern finansiering av deler av implementeringsarbeidet 
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6 eHandelssystemet med framtidige arbeidsprosesser roller og 
ansvar  

6.1 De 6 kommunene på Øvre Romerike  
Øvre Romerike består som kjent av seks kommuner. Disse er Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, 
Gjerdrum, Ullensaker og Nes kommune.  
 

 
Figur 3. Geografisk lokalisering av kommunene på Øvre Romerike. 

 
Samlet bor det over 92.000 innbyggere i regionen, og den er i fortsatt vekst. 
 

 
 
Kommunene har sammen og enkeltvis gjennomført flere større omstillinger for å effektivisere 
driften de siste årene. Hensikten har vært å tilby målrettede tjenester til innbyggerne med 
tilfredsstillende kvalitet. Eksempler på fellestiltak er Øvre Romerike innkjøpssamarbeid 
(ØRIK), Digitale Gardermoen (DGI), eStab, Brann og redning og Renovasjon for noen av 
kommunene.   
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6.2 Profesjonalisering av innkjøpsarbeidet i kommunene 
Tall fra 2010 viser at kommunene samlet sett kjøper inn for 1,116 mrd. kroner. Investeringer, 
kjøp fra private, forbruksmateriell, eiendom og energi er de 5 største kategoriene. Disse 
representerer ca. 80% av samlet verdi av anskaffelsene.  
 

 

Figur 4. Oversikt over de største anskaffelsesområdene.  
 
Foruten lønnskostnadene til ansatte utgjør anskaffelser av produkter og tjenester de to 
største utgiftspostene for kommunene.  
 
Media har synliggjort mange uheldige hendelser innenfor innkjøpsområdet i offentlig sektor. 
Eksemplene omfatter både kommuner og statsforvaltningen. I noen tilfeller er hendelsene 
svært alvorlige. 
 
Rådmennene for kommunene på Øvre Romerike retter nå systematisk fokus på 
innkjøpsområdet i kraft av beløpsstørrelsen på området og potensialet for profesjonalisering. 
Det betyr at alle kommunale innkjøp skal skje gjennom kommunenes eHandelssystem. Hvis 
ikke vil potensialet for profesjonalisering og effektivisering bli vesentlig redusert.  
 
 

6.3 Framtidige arbeidsprosesser med roller og ansvar 

6.3.1 Framtidige arbeidsprosesser 
Det finnes dessverre flere eksempler på kommuner som har tilnærmet seg profesjonalisering 
av innkjøpsområdet på en fragmentert måte ved å kun implementere en del av prosessen av 
gangen. Dette er problematisk fordi delprosessene i eHandelssystemet er så integrerte. 
Kommunene har tapt verdifulle gevinster ved en slik tilnærming. Noen kommuner har også 
opplevd nødvendigheten av å ta steget helt tilbake til start, for så å restarte arbeidet med å 
profesjonalisere innkjøpsarbeidet.  
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eHandel for Øvre Romerike tar et helhetlig fokus på innkjøps- og betalingsprosessen for 
kommunene. Vi vil benytte Difis ehandelsplattform og innkjøps- og betalingsløsning fra 
Agresso. Våre framtidige arbeidsprosesser er illustrert i figuren under.  
 

 
Figur 5. Framtidige arbeidsprosesser i eHandelssystemet for Øvre Romerike. 
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Starten på arbeidsprosessflyten er at et behov for produkter eller tjenester er identifisert.  
Produktet eller tjenesten kan anskaffes på flere ulike måter. Disse er:  
 

• Bestilling via markedsplassen til leverandører ØRIK/kommunen har avtaler med 
• Bestilling via utvalgte leverandører ØRIK/kommunen har avtaler med 
• Bestilling via andre leverandører (selskaper ØRIK/kommunen ikke har avtaler med) 

 
Vi vil etterstrebe at flest mulig av kommunenes bestillinger ikke blir hastebestillinger, men 
godkjennes før innkjøpsordren sendes Difis eHandelsplattform. På den måten blir 
bestillingen behandlet på en effektiv, korrekt og trygg måte. 
 
Etter at innkjøpsordren er sendt og produktene/tjenestene er mottatt fra leverandør må 
varemottak registreres og eventuelt korrigeres. Det genereres så en innkjøpsfaktura. 
Innkjøpsfakturaen sammenstilles så fullelektronisk mot varemottak og ordrenummer. Dersom 
det ikke er avvik eller avvik innenfor aksepterte grenser bokføres innkjøpsfaktura og skyldig 
beløp betales på forfallsdato til leverandør. Dette skjer også helt elektronisk.  
Alle fakta er kjent, fra priser og kvaliteter til sluttsummen på innkjøpsfakturaen. 
 
Dersom det er avvik ut over aksepterte grenser mellom innkjøpsfaktura og varemottak og 
ordrenummer er det behov for en manuell gjennomgang av innkjøpsfakturaen. Når  
innkjøpsfakturaen er blitt manuelt godkjent posteres den, og skyldig beløp betales leverandør 
på forfallstidspunkt.  
 
I de tilfeller hvor der er hasteinnkjøp eller bestilling hos leverandører vi ikke har avtaler med 
genereres en leverandørfaktura. Den behandles i større grad manuelt. Leverandørfakturaen 
godkjennes og posteres og skyldig beløp betales leverandør på forfallstidspunkt.  
 
 

6.3.2 Roller og ansvar  
Den nye innkjøps- og betalingsprosessen involverer seks ulike roller. Under gis en kort 
beskrivelse av rollene.  
 
Rekvirent – Denne brukeren skal kun ha tilgang til å registrere behov, og å kunne se sine 
meldte behov i eHandelssystemet. 
 
Bestiller – Bestiller har mulighet til å bestille, samt har oversikt over alle innkjøp foretatt 
eksempelvis på et område, en avdeling eller en driftsenhet/resultatenhet. Denne brukeren 
har utvidede tilganger i forhold til en rekvirent. 
 
Innkjøper – Har oversikt over alle anskaffelsene og bestillingsprosessene i kommunen. 
Arbeider proaktivt både på et strategisk og operativt nivå.  
 
Budsjettansvarlig – Har tilgang til å godkjenne/ avvise bestillinger, samt avvikende 
fakturaer. Har spørringer med oversikt over sin(e) avdeling(er)/driftsenhet(er).  
 
Administrator – Kan endre arbeidsflytprosesser, gi tilganger gjennom å tildele roller, samt  
tilpasse skjermbilder til forskjellige roller etter behov.   
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Regnskap – Har tilgang til å distribuere fakturaer manuelt, og refordele fakturaer som ingen 
følger opp. Posterer bilag som er ferdig godkjent på arbeidsflyt.   
 
 

6.4 Dagens situasjon – antall innkjøpere, bestillere og budsjettansvarlige i 
kommunene 
Det er et betydelig antall personer i kommunene som kommer til å bruke eHandelssystemet.  
Den største gruppen vil være bestillere og budsjettansvarlige. Tabell 7 gir en indikasjon på 
antallet. 
 
Tabell 7: Anslag antall innkjøpere, bestillere og budsjettansvarlige i kommunene.  
Kommune Antall 

årsverk 
Antall 
innkjøpere 

Antall 
bestillere 

Antall 
budsjett-
ansvarlige 

Hurdal 210  
1 

45 8 
Gjerdrum 307 67 17 
Nannestad 596 124 20 
Nes 815 0,2 271 27 
Eidsvoll  0,5   
Ullensaker 1468 1 450 40 
Totalt  2,7   

 
 

7 Ledelse, organisering og styring av implementeringsarbeidet 

7.1 Prosjektorganisering gir en strukturert og effektiv 
implementeringsprosess i kommunene  
Arbeidet med å implementere eHandel i kommunene på Øvre Romerike er 
prosjektorganisert. Dette for å få nødvendig fokus, kvalitet og fremdrift i arbeidet.  
 
Det vil være et implementeringsprosjekt i hver enkelt kommune. I tillegg til de seks 
”kommunevise prosjektene” er det et fellesprosjekt som skal understøtte prosjektene i den 
enkelte kommune. Figuren under gir en illustrasjon. 
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Figur 6. Prosjektstruktur implementering av eHandel i Øvre Romerike. 

 
Hver enkelt kommune organiserer arbeidet med en styrings- og prosjektgruppe. Tilsvarende 
organisering har fellesprosjektet også. 
 
 

7.2 Styringsgruppen og prosjektgruppens ansvar og arbeidsoppgaver 
Styringsgruppen skal ha følgende oppgaver: 
 

• Vedta PA i styringsgruppen (fellesprosjekt) 
• Vedta mål og gjennomføringsopplegg for hovedprosjektet 
• Vedta prosjektets organisering og ansvarsdeling 
• Vedta overordnet framdriftsplan med tilhørende leveranser 
• Vedta et informasjonsopplegg for prosjektet 
• Sikre at prosjektet har en framdrift som forutsatt 
• Sikre at prosjektet har nødvendig forankring i egen del av organisasjonen 
• Stille til disposisjon nødvendige ressurser og kompetanse for prosjektet 
• Godkjenne leveransene fra prosjektet 

 
Til å lede prosjektet utnevnes en prosjektleder. Prosjektleder har følgende oppgaver: 
 

• Sørge for at prosjektarbeidet blir organisert på en hensiktsmessig måte, inkludert en 
hensiktsmessig arbeids- og ansvarsfordeling 

• Sørge for at det blir utarbeidet en detaljert prosjektplan for hovedprosjektet   
• Sørge for at det blir utarbeidet et informasjonsopplegg for prosjektet 
• Sørge for at mandatet for prosjektet blir besvart innen de tids- og ressursrammer som 

er lagt i prosjektplanen for forprosjektet  
• Sørge for at leveransene fra prosjektet har nødvendig kvalitet 
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• Sørge for at det er gode samarbeidsforhold i prosjektet 
• Informere styringsgruppen dersom det oppstår problemer med framdriften eller 

kvaliteten på leveransene 
• Sørge for at det utarbeides risiko- og sårbarhetsvurderinger og at nødvendige tiltak 

iverksettes 
 
Prosjektgruppen vil ha følgende oppgaver:  
 

• Bistå prosjektleder med å gjennomføre de nødvendige leveransene gitt av 
styringsgruppen innen de tids- og ressursrammer som er fastlagt 

• Utføre konkrete arbeidsoppgaver etter avtale med prosjektleder 
• Bidra til å forankre prosjektet i egen enhet/egen del av organisasjonen 

 
 

7.3 Samhandling kommuneprosjektene og fellesprosjektet 
Det er viktig å slå fast at fellesprosjektet har som sin hovedoppgave å legge forholdene til 
rette og understøtte implementeringen av eHandelsløsningen i den enkelte kommune. Det er 
i kommunene bestillingene utføres og det er her prosessgevinstene er desidert størst.  
 
I full skala drift vil kommunene i tillegg til prosessgevinster få bedre betingelser på 
produkt/tjenester samt noe lavere lager kostnader.  
 
 

7.4 Kompetansesammensetning prosjektgruppen i kommunene 
For å sikre nødvendig kvalitet i implementeringsarbeidet fordrer det at prosjektgruppen i den 
enkelte kommune er sammensatt med riktig kompetanse for de oppgavene som må utføres. 
Hovedoppgavene er sammenfattet i tabellen på neste side. 
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Tabell 8. Kompetansesammensetning kommunenes prosjektgruppe. 
 Kompetanseområder Kommentarer 

Prosjektledelse • Prosjektledelse Prosjektledelse kommuneprosjekt 
eHandel. 
 

(Kontrakter) • Ikke aktuelt Kontraktene håndteres av 
fellesprosjektet. 
 

Informasjon • Utarbeide ”lokal” 
informasjon 

• Gjennomføre 
informasjonsformidling i 
kommunen 
 

Hovedmaterialet fås fra 
fellesprosjektet. Eventuelle mindre 
justeringer utføres av kommunens 
prosjektgruppe. 

Innkjøps- og 
betalingsprosesser 

• Innkjøpsprosesser 
• Betalingsprosesser 
• Økonomi, budsjett og 

regnskap 
 

Hovedmaterialet fås fra 
fellesprosjektet. Eventuelle mindre 
justeringer utføres av kommunens 
prosjektgruppe. 

Opplæring • Gjennomføre opplæring 
internt i samarbeid med 
fellesprosjektet 
 

Hovedmaterialet fås fra 
fellesprosjektet. 

Support • Etablere superbrukere  I tillegg til kommunens egne 
superbrukere etableres det et 
felles opplegg i regi av ØRIK for 
support. 
  

Leverandøraktivering • Innkjøpsansvarlig 
• Regnskap 

Leverandøraktivering og 
produkt/tjenesteutrulling 
håndteres av fellesprosjektet. 

Sortimentsstyring  Håndteres av fellesprosjektet 
Systemløsninger og 
integrasjon 

 Bistand fra Unit4Agresso til 
integrasjon. 
 

Drift av 
eHandelsløsning 

Hva med håndtering av 
tilgangsrettigheter etc. ? 

 
Teknisk drift skjer i regi av DGI. 

Gevinstrealisering • Praktisk dokumentasjon 
og  oppfølging av den 
faktiske situasjon i egen 
kommune 

Hovedmaterialet fås fra 
fellesprosjektet.  

 
 

7.5 Kompetansesammensetning prosjektgruppen fellesprosjekt 
For å sikre nødvendig kvalitet i implementeringsarbeidet fordrer det at prosjektgruppen i 
fellesprosjektet er sammensatt med riktig kompetanse for de oppgavene som må utføres. 
Prosjektgruppen anbefales satt sammen slik at det er en klar sammenheng mellom 
arbeidsområdene og tilhørende kompetanse. Figuren under illustrerer arbeids- og 
kompetanseområdene i fellesprosjektet.  
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Figur 7. Arbeids- og kompetanseområdene i fellesprosjektet eHandel. 

 
 

8 Prinsippene for utrulling av produkter og tjenester  
I forbindelse med utrulling av produkter og tjenester er følgende prinsipper lagt til grunn:  
 

• Stegvis innføringsstrategi  
– Først enkle produkter med gode kataloger 
– Deretter gradvis innføring av nye produkter / tjenester 

• Muligheter for læring må ivaretas 
– En reell brukertest hos alle kommunene før nye produkter/tjenester 

introduseres (pilot) 
– Læring fra et produktområde til et annet 

• Felles introduksjon av produkter og tjenester på eHandelssystemet 
– Kommunevis implementering innenfor oppsatt tidsrom 

 
Starten på utrullingen av produkter/tjenester i eHandelsløsningen er4:  
 

• Kontormateriell 
• Arbeidstøy 
• Formingsmateriell 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Rapporten fra PwC (2010) behandler utrulling av produkter/tjenester inngående.  
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• Leker 
• IT 
• Matvarer 
• Legemidler 
• Læringsmateriell 
• VA VVS materiell 

 
Disse kan bestilles via kataloger. Deretter følger nye produkter/tjenester i gruppe 2 osv. Etter 
hvert som flere produkter/tjenester ”rulles ut” vil det være nødvendig å kunne foreta 
bestillinger ved hjelp av e-post (fritekst bestilling) og/eller via leverandørens varekatalog. 
 
 

9 Prinsippene for informasjonsformidling  
Følgende prinsipper er lagt til grunn for informasjonsformidlingen:  
 

• Målgruppene skal få tilpasset budskap gjennom hensiktsmessige 
informasjonskanaler  

 
Hovedkanalene er bruk av:  
 

• Eksisterende møteplasser 
• Informasjonsbrev 
• Prosjektrettet informasjon på intranett 
• Mediaoppslag knyttet til eHandel 
• Prosjektpresentasjoner 
• Hovedprinsippene for kommunenes innkjøpsstrategi 

 
 

10 Prinsippene for opplæring 
Følgende prinsipper er lagt til grunn for opplæring i eHandelssystemet:  
 

• Opplæringstiltakene skal skje kommunevis 
• Alle berørte aktører/grupper skal få tilpasset opplæring  
• Opplæringen skal være nært i tid i forhold til idriftsettelse av eHandelssystemet 
• Opplæringen bør være modulbasert  
• Kino, kulturhus og andre større lokaler bør brukes for å kunne håndtere mange 

ansatte   
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11 Prinsippene for arbeidet med gevinstrealisering 
Potensialet i eHandel realiseres ikke av seg selv, men krever etter vår erfaring aktiv 
oppfølging.  
 
En av utfordringene ved å sikre gevinstrealisering er å sørge for at prosjekt eHandel 
overleveres til linjeorganisasjonen på en god og tydelig måte. Når prosjektet er avsluttet er 
det linjeorganisasjonen som overtar ansvaret for å følge opp og hente ut de gevinstene ved 
prosjektet som ikke allerede er realisert underveis i prosjektet.  
 
Selv om linjen har overtatt prosjektansvaret, vil det i eHandelsprosjektet være 
hensiktsmessig at prosjektorganisasjonen også deltar i driftssettingsfasen og i den første 
driftsperioden.  
 
For å gjøre arbeidet med gevinstrealisering enklere og mer treffsikkert foreslår vi at det 
etableres et opplegg for måling og oppfølging av utvalgte gevinstindikatorer.  
 
Følgende enkle gevinstindikatorer anbefales brukt: 
 
Leverandører 

• Antall leverandører 
 
Antall bestillere 

• Antall (sertifiserte) bestillere 
 

Bestillinger 
• Sum antall bestillinger  
• Andel bestillinger gjennom eHandelssystemet 
• Andel fritekstbestillinger 

 
Ehandelsplattformen Difi 

• Volum bestillinger over ehandelsplattformen til Difi 
 
Lojalitet til inngåtte avtaler 

• Andel bestillinger hos leverandører vi har avtaler med 
• Omfang/beløpsstørrelse fordelt på alle leverandørene og de vi har avtaler med 

 
Ny leverandøravtaler 

• Antall nye inngåtte leverandøravtaler 
 
Oppdaterte varekataloger 

• Andel oppdaterte varekataloger 
 
Matching bestilling og betaling 

• Antall bestillinger med direkte match av bestilling, varemottak og eFaktura 
 
eFaktura 

• Antall inngående faktura til kommunen 
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• Andel eFaktura 
• Andel kreditnota 

 
Oppetid eHandelssystemet 

• % drift i normalarbeidstiden 
 
Måling av gevinstindikatorene vil skje med basis i eHandelssystemet. Gevinstrapportene er 
planlagt behandlet i eksisterende møtearenaer mellom ØRIK og kommunene (strategiske 
innkjøpere, økonomi og regnskap). 
 
 

12 Overordnet framdriftsplan og grovt ressursestimat 

12.1 Overordnet framdriftsplan 
For å sikre momentum og gjennomføringskraft anbefales det at eksisterende prosjektgruppe 
videreføres fram mot sommeren 2013. Prosjektgruppen vil arbeide med forberedelser slik at 
utrullingen av eHandelsløsningen kan gjøres raskt og effektivt i den enkelte kommune.  
 
Dermed får hovedprosjektet utnyttet nåværende prosjektgruppes kompetanse og kapasitet 
optimalt. Fra sommeren 2013 vil de kommunevise prosjektene være klare. Da vil flere 
medlemmer i nåværende prosjektgruppe gå fra ”fellesprosjektet” til de ”kommunevise 
prosjektene”. Fellesprosjektet vil da få nye ressurser gjennom nyrekruttering til ØRIK. 
 
En overordnet framdriftsplan vil være som vist i figuren under. 
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1.0 Program og prosjektledelse eHandel Øvre Romerike 
1.1 Utarbeide detaljert plan for implementering av eHandel slik at det er klart hvem 
som gjør hva, når, etc. 
1.2 Organisere og lede eHandelarbeidet felles og bistå i hver enkelt kommuneprosjekt 
1.3 Initiere og iverksette tiltak for å opprettholde plan og mål  
1.4 Etablere godt samarbeid med interessenter og være ambassadør for eHandel 
innad og utad

(2.0 Rekruttering til ØRIK - fellesdel)
(2.1 Utarbeide stillingsbeskrivelser)
(2.2 Annonse ledeige stillinger)
(2.3 Intervjuer)
(2.4 Tilbud og ansettelser)

3.0 Kontrakter og SLA avtaler
3.1 Kontrakt med Difi
3.2 Kontrakt og SLA avtale med Unit4Agresso
3.3 Kontrakt og SLA avtale med IBX/GapGemini
3.4 Kontrakt og SLA avtale med DIG
3.5 Kontrakt og SLA med andre

4.0 Informasjon - felles og for hver enkelt kommune 
4.1 Utarbeide informasjonsmateriale 
4.2 Informere og besvare henvendelser iht. informasjonsopplegget for prosjektet 

5.0 Produkt / tjenestegruppe
5.1 Bestemme produkt/tjenestegruppe 1
5.2 Bestemme produkt/tjenestegruppe 2
5.3 Bestemme produkt/tjenestegruppe 3
5.4 Bestemme produkt/tjenestegruppe 4
5.5 Bestemme produkt/tjenestegruppe 5
5.6 Bestemme produkt/tjenestegruppe 6
5.n-1 Bestemme produkt/tjenestegruppe n-1
5.n Bestemme produkt/tjenestegruppe n

6.0 Anskaffe, integrere, teste og godkjenne eHandelsløsning 
6.1 Prosesssamarbeid med IKT leverandører for å sikre at løsningen understøtter 
prosessene i eHandelsløsningen. 
6.2 Anskaffe, integrere og teste Ehandelsløsning 
6.2.1 Felles
6.2.2 Hurdal kommune
6.2.3 Gjerdrum kommune
6.2.4 Nannestad kommune
6.2.5 Nes kommune
6.2.6 Eidsvoll kommune
6.2.7 Ullensaker kommune
6.3 Godkjenne integrasjonsarbeidet og testene
6.4 Utarbeide, tilgjengeliggjøre og vedlikeholde  prosesser, prosdyrer og 
dokumentasjon (styre kjerne og støtte) for å sikre at alle aktiviteter kan utføres på en 
best mulig måte.  
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Figur 8. Overordnet framdrift. 

 

 

 
	  

Hove
d-

arb
eid

s-

områd
er 

og 

lev
era

nse
r

7.0 Leverandøraktivering - felles og for hver enkelt kommune 
7.1 Etablere og vedlikeholde leverandøransvarlig matrise
7.2 Diverse leverandøraktiverings aktiviteter
7.3 Kommunisere med avtaleansvarlig hos leverandør 
7.4 Oppfølging av avtaler og kataloger over eHandelsplattformen, eks 
samhandlingsavtalen og de deler av den merkantile avtalen som omhandler 
elektronisk handel. 
7.5 Sikre operativ drift/kontroll gjennom elektronisk katalog og elektroniske bestillinger 
påført bestillings/ordrenummer
7.6 Inn- og utfase kataloger ved ny eller terminert avtale
7.7 Samarbeide om forbedring og videreutvikling - strategisk samarbeid

8.0 Opplæring og dokumentasjon 
8.1 Utarbeide opplæringsmateriale iht opplæringsplanen
8.2 Opplæring og kurs av målgruppene iht opplæringsplanen og innføringsplanen
8.2.1 Felles
8.2.2 Hurdal kommune
8.2.3 Gjerdrum kommune
8.2.4 Nannestad kommune
8.2.5 Nes kommune
8.2.6 Eidsvoll kommune
8.2.7 Ullensaker kommune

9.0 Support
9.1 Etablering av supportapparat
9.2 Support eHandel Øvre Romerike

10.0 Teknisk drift eHandelssystemet 
10.1 Gjennomføre sårbarhetsanalyser og konsekvenser ved driftsbrudd slik at man 
kan forebygge/redusere negative virkninger av problemer. 
10.2 Overvåke at melding- og dokumentprosesser fungerer slik at brukerne vil og kan 
benytte seg av systemet ved behov.  
10.3 Planlegge og varsle vedlikehold og oppgradering som påvirker brukerne ihht SLA

10.4 Innleggelse og vedlikehold av roller (godkjenner og bestiller) slik at 
eHandelsystemet fungerer etter sin hensikt. 
10.5 Kontere UNSPSC grupper for automatisk konteringer
10.6 Innlegge, vedlikeholde og knytte leveranseadresser mot riktige brukere slik at 
eHandelssystemet fungerer etter sin hensikt.
10.7 Innleggelse, vedlikehold og knytting av unike maskinlesbare identifikatorer (GLN) 
mot bruker og leveranseadresser for å at eHnadlessystemt skal fungere etter sin 
hensikt.
10.8 Generere og slette brukerID og passord. Hvis ikke autogenerering av glemte 
passord supporterer dette. 
10.9 Tilgjengeliggjøre riktig leverandør, kataloger, punchout  (roundtrip) 
forespørselsverktøy for å sikre at eHandelssystemt skal fungere etter sin hensikt.
10.10 Løpende kontakt med leverandører av IKT-systemer for å sikre at 
eHandelssystemt skal fungere etter sin hensikt.
10.11 Utarbeide og vedlikeholde web-portal for å sikre at eHandelssystemt skal 
fungere etter sin hensikt.

11.0 Drift eHandelssystemet - felles og hver enkelt kommune 
11.1 Vedlikeholde og oppdatere brukerveiledning slik at all opplæring, veiledning og 
støtte blir riktig. 
11.2 Fremme prosessforståelse og prosessorientering knyttet til eHandel. 
11.3 Definere lokale mål og krav til prosesser i hver enkelt kommune 
11.4 Etablere/delta i prosessteam innenfor og på tvers av prosesser knyttet til 
eHandel, eks regnskap, økonomi, logistikk, produkter/tjenester etc. 
11.5 Måle og kontrollere prosessser. Definere krav og målepunkter som undersøtter 
målene. Måle prosesser regelmessig. Kontrollere at prosesser brukes og følges. 
Iverksette tiltak ved avvik. Standardisere god praksis. Rapportere resultater, utvikling. 
11.6 Håndtere avvik/problemer. Analysere og iverksette tiltak ved behov. 
11.7 Gjennomføre regelmessige interessent- og brukerundersøkelser. 
11.8 Forbedre og utvikle prosesser slik at man til enhver tid har beste løsning. 
Anvende benchmarking. 

12.0 Sortimentsstyring
12.1 Sortimentstyring

13 Gevinstrealisering 
12.1 Etablering og bruk av KPIer i kvartalsrapportering gevinstrealisering
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Infobrev nr. 1 prosjekt e-handel Øvre Romerike 
Ingress 
Alle kommunestyrene har i løpet av vinteren og våren 2013 vedtatt innføring av e-handel på 
Øvre-Romerike.   
 
 
En region i vekst og utvikling 
Øvre Romerike består som kjent av Hurdal, Gjerdrum, Nannestad, Nes, Eidsvoll og Ullensaker. 
Ved inngangen til 2013 hadde kommunene over 94.000 innbyggere. Det er en region i vekst og 
utvikling. 
 
I de siste årene har kommunene enkeltvis og sammen gjennomført flere større tiltak for å 

effektivisere og profesjonalisere virksomheten. Hensikten har vært å tilby målrettede tjenester 

til innbyggerne med god kvalitet og sørvis.  

 
Innkjøp er et stort og viktig område for kommunene  
For regnskapsåret 2012 var kommunenes samlede driftsutgifter og investeringer på 5,8 mrd. 
kroner. Lønn og sosiale utgifter omfatter 54 prosent av de samlede utgiftene, mens innkjøp 
utgjør nesten 40 prosent av kommunenes drift og investeringer. Kjøp av varer og tjenester som 
erstatter kommunenes tjenesteproduksjon (drift) utgjør 19 prosent av de samlede drifts- og 
investeringsutgiftene.  
Kommunene på Øvre Romerike kjøper på årsbasis varer og tjenester for om lag 2,3 milliarder 
kroner. 1,2 mrd. kroner gjelder anskaffelse av blant annet tjenesteproduksjonsleveranser, 
strukturelle investeringer og innsatsfaktorer til egen tjenesteproduksjon. Et betydelig antall 
leverandører er involvert. 
 

 
 
Lov, forskrifter og krav til innkjøpsområdet 
Det er etablert en egen lov med tilhørende forskrifter om offentlig anskaffelser. Potensialet for 
effektivisering og profesjonalisering av innkjøpsområdet er betydelig jfr. Stortingsmelding nr. 36 
(2008-2009) ”Det gode innkjøp”. Anskaffelser og inngående fakturabehandling kobles nå 
sammen. Alle inngående faktura til statsforvaltningen skal være elektronisk fra 1. juli 2012. 
Tilsvarende krav gjelder for alle kommunene og fylkeskommunene fra 1. januar 2015.  
 
Prosjekt e-handel Øvre Romerike er vedtatt i alle kommunene  
Rådmennene i kommunene på Øvre Romerike har fulgt opp og gitt fart til satsingen på e-handel. 
I løpet av vinteren/våren 2013 har:  

oyshag
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• Styringsgruppen til prosjekt e-handel godkjente forprosjektrapporten og anbefalte 
implementering av e-handel  

– 18. januar 2013 
• ØRU styret besluttet prosjekt e-handel  

– 25. januar 2013 
• Alle kommunestyrene har godkjent implementering av e-handel  

– Februar - mai 2013 
 
Det nye elektroniske innkjøpssystemet skal dekke alle typer av innkjøp i kommunene. 
Innkjøpssystemet skal i tillegg være integrert mot elektronisk faktura for å imøtekomme 
kravene som gjelder fra 1. januar 2015.   
 
Hensikten med e-handel er å effektivisere og profesjonalisere arbeidet innen kommunenes 
innkjøpsområde, samt utnytte budsjettrammene mest mulig optimalt.  
 
e-handel gir betydelige effekter 
For våre seks kommuner på Øvre Romerike vil e-handel gi: 

• Mer effektive arbeidsprosesser i hver enkelt kommune  
– enkel  
– forutsigbar 
– strukturert 

• Bedre økonomisk kontroll over alle enhetenes forbruk 
– tidligere oppdatert 
– sporbarhet 
– likviditetsoversikt 

• Overholdelse av anskaffelsesregelverket 
• Gunstige avtaler med leverandørmarkedet  

– sikre avtalte betingelser  
– bedre produkt / tjenestesortiment tilpasset kommunenes behov 
– muligheter for bedre priser og betingelser ved inngåelse av nye avtaler 

 
Arbeider er organisert som et prosjekt og planlegges avsluttet innen utgangen av 2014 
Arbeidet med e-handel er organisert som et prosjekt. Det vil være et prosjekt i hver av 
kommunene, samt et felles prosjekt. Fellesprosjektet skal understøtte de kommunevise 
prosjektene. Implementeringsarbeidet starter for fullt i løpet av høsten 2013 og er planlagt 
avsluttet innen utgangen av 2014.  
 

 

Navn Stilling Funksjon	i	prosjekt	 Mobil Telefon 	E-mailadresse
Frits	Arne	Eriksen Rådmann	Gjerdrum Prosjektansvarlig	i	styringsgruppen 66106010 frits.arne.eriksen@gjerdrum.kommune.no
Lillian	Nærem Rådmann	Hurdal Styringsgruppen 63920116 lillian.naerem@hurdal.kommune.no
Paul	Glomsaker Rådmann	Nannestad Styringsgruppen 66105050 paul.glomsaker@nannestad.kommune.no

Brynhilld	Hovde Rådmann	Eidsvoll Styringsgruppen 66107012 brynhild.hovde@eidsvoll.kommune.no
Johnny	Pedersen Rådmann	Nes Styringsgruppen 63911011 johnny.pedersen@nes-ak.kommune.no
Tor	Arne	Gangsø	 Rådmann	Ullensaker Styringsgruppen 66108040 tor.arne.gangso@ullensaker.kommune.no

Halvor	Hoel Leder	eStab 911	46	530 halvor.hoel@ullensaker.kommune.no

Torbjørn	Bjørklund Partner	Bedriftskompetanse	as Prosjektleder	e-handel 976	52	887 torbjorn.bjorklund@bedriftskompetanse.no
Tor	Kjærstad Leder	Ørik Sentral	prosjektgruppe 915	78	583 64822262 tor.kjaerstad@orik.no

Liv	Skjervheim	Leistad Regnskapsfaglig	forum	(RFF)	Nes Sentral	prosjektgruppe	/	prosjektleder	kommune 63911003 liv.skjervheim.leistad@nes-ak.kommune.no
Hilde	Margrethe	Aasen Regnskapsfaglig	forum	(RFF)	Nannestad Sentral	prosjektgruppe	/	prosjektleder	kommune 66105080 hilde.margrethe.aasen@nannestad.kommune.no
Lars	Vegard	Kjærstad Innkjøper	for	Gjerdrum,	Nannestad	og	Hurdal Sentral	prosjektgruppe	/	prosjektleder	kommune 476	06	524 63920100 lars.vegard.kjaerstad@nannestad.kommune.no
Yvonne	Rydningen Innkjøper	Ullensaker Sentral	prosjektgruppe	/	prosjektleder	kommune 974	00	211 66108133 yvonne.rydningen@ullensaker.kommune.no
Michael	Mørneby Innkjøper/enhetsleder	Eidsvoll Sentral	prosjektgruppe	/	prosjektleder	kommune 66107011 michael.morneby@eidsvoll.kommune.no
Sven	Birkenes Prosjektleder	DGI Ressursperson 906	80	670 sven.birkenes@dgi.no
Grethe	Findalhl	 Prosjektleder	Agresso Delprosjektleder	e-handel 480	12	593 grethe.findahl@unit4.com
Brikt	Olav	Grendar Head	of	Account	Management	Norway Ressursperson 976	90	832 brikt.grendar@capgemini.com
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12.2 Grovt ressursestimat 
En samlet gjennomgang av hovedprosjektet eHandel indikerer et ressursomfang over to år i 
størrelsesorden 1540 dagsverk. Tabell 9 gir en oversikt. 
 
Tabell 9: Grovt ressursestimat eHandel fordelt på hovedarbeidsområdene. 

 
 
 

13 Risiko 
Profesjonalisering og effektivisering av innkjøps- og betalingsprosessene er utfordrende. 
Prosessene er tverrgående gjennom hele det kommunale driftsapparatet. Mange personer 
med ulike roller er involvert. 
 
Basert på erfaringer fra flere eHandelsprosjekter i kommuner og statsforvaltning synes de 
viktigste risikovurderingene å være: 
 

• Manglende forståelse for kommunens utfordringer innen eHandel 
• Manglende forståelse for at alle innkjøp skal gjennomføres i eHandelssystemet og 

dermed utfordrer etablerte verdier og holdninger (kulturer) i kommunen 
• Manglende enighet om hvilke tiltak som er nødvendige å iverksette for å videreutvikle 

eHandel i kommunen  
• Manglende forståelse for behovet for et systematisk og effektiv 

gjennomføringsopplegg  (lavt ambisjonsnivå) 
• Manglende frigjøring av ressurser for å videreutvikle eHandelsområdet 
• Manglende synliggjøring av de faktiske gevinstene av eHandel  
• Manglende erkjennelse av at utvikling av eHandelsområdet vil ta noe tid  

 
Forprosjektrapporten angir hvordan kommunen samlet og enkeltvis best kan profesjonalisere 
og effektivisere eHandelsområdet.  
 
Den aller største risikoen er faktisk å ikke gjøre noe.  
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(2.0 Rekruttering til ØRIK - fellesdel) 15

3.0 Kontrakter og SLA avtaler 20

4.0 Informasjon - felles og for hver enkelt kommune 80

5.0 Produkt / tjenestegruppe 30

6.0 Anskaffe, integrere, teste og godkjenne eHandelsløsning 60

7.0 Leverandøraktivering - felles og for hver enkelt kommune 420

8.0 Opplæring og dokumentasjon 120

9.0 Support 340

10.0 Teknisk drift eHandelssystemet 92

11.0 Drift eHandelssystemet - felles og hver enkelt kommune 92

12.0 Sortimentsstyring 40

13 Gevinstrealisering 35
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KONTROLLUTVALGET I HURDAL KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

02/2014 Forslag til revidert reglementet for kontrollutvalget. 31.1.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
1. Reglement for kontrollutvalget i Hurdal kommune.

2. Forslag til revidert reglement for kontrollutvalget i Hurdal kommune.

Saksopplysninger 
Hurdal kommune har et eget reglement for kontrollutvalget som inneholder kommunes særskilt 

bestemmelser for utvalget, se vedlegg 1. Kontrollutvalgsreglementet er en del av Hurdal 
kommunes reglement for politiske utvalg, møter, saksbehandling, delegering mv. Reglementet 

kan ses som en utdypning og supplement til lover og forskrifter. Reglementet er et redskap for å 

få en strukturert og tillitsvekkende saksbehandling i kontrollutvalget, samt å få avklart viktige 

spørsmål vedrørende kontrollutvalgets arbeid.  

Nåværende reglement ble vedtatt av kommunestyret i 2004. Det kan være behov for å gå igjennom 

reglementet med sikte på å bringe det i samsvar med dagens praksis.     

Vedlagt denne saken ligger sekretærs forslag til revidert reglement for kontrollutvalget i Hurdal 

kommune, jf. vedlegg 2.  

Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget anbefaler endringene i reglementet.

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

 Kommunestyret vedtar endringene i reglementet, jfr. vedlegg 2.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
Hurdal kommunestyre 



 

HURDAL KOMMUNE 

 
 

 

Sak 04/149-25 

 

Vedtatt av Hurdal kommunestyre - 03.03.04 23 

 

 

Reglement for kontrollutvalg   
 

 

 

Valg og sammensetning 

Kontrollutvalget har 3 medlemmer med varamedlemmer. Minst et medlem bør være medlem 

i kommunestyre. 

 

 

Funksjon, ansvar og hovedoppgaver 

Kontrollutvalget er hjemlet i kommunelovens §§ 10-1 og 60-2. 

 

Kontrollutvalget skal forestå løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på 

kommunestyrets vegne. 

 

Oppgavene og nærmere reglement fremgår av kommuneloven og tilhørende forskrifter. 

 

 

Møter og saksbehandling 

Det vises til eget reglement med gjennomgående bestemmelser om møter og saksbehandling. 

 

 

Sekretariat 

Distriktsrevisor er ansvarlig for at sekretariatfunksjonen utføres tilfredsstillende. 
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HURDAL KOMMUNE 

Reglement Hurdal kontrollutvalg 

Opprettet 24.1.14 
 

 
 

 

 

 

  

 Dette reglementet inneholder Hurdal kommunes særskilte bestemmelser for kontrollutvalget. 
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1. INNLEDNING 

 Kommuneloven kapittel 12 har bestemmelser om kontrollutvalg i kommunene og 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt forskrift om kontrollutvalg med 

hjemmel i kommuneloven.  Dette reglementet inneholder Hurdal kommunes 

bestemmelser for kontrollutvalget. 

 

 Kontrollutvalget er hjemlet i kommunelovens § 77 med tilhørende forskrifter om 

 kontrollutvalg av 15. juni 2004.   

 

 Retningslinjene er et redskap for å få en strukturert og tillitvekkende saksbehandling i 

 kontrollutvalget, og få avklart viktige spørsmål vedrørende kontrollutvalgets arbeid. 

 

2. VALG OG SAMMENSETNING AV KONTROLLUTVALGET 

 Kontrollutvalget skal ha sin ideologiske forankring i rollen som upartisk overvåker. 

 Saksbehandlingen skal foregå kun ut fra et kontrollperspektiv og være upolitisk. 

 

Hvem som er valgbare til utvalget er regulert av lov.
1
 Kommunelovens 

minimumskrav: Minst et av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets 

medlemmer, jfr. kommuneloven § 77 nr. 1. I Hurdal kommune består kontrollutvalget 

av 3 medlemmer - valgt av kommunestyret. Kommunestyret velger medlemmer, 

varamedlemmer, leder og nestleder. Ingen av medlemmene er ansatt i kommunen, 

eller er medlem i kommunalt utvalg. 
Sammensetningen i utvalget må være av en karakter som bidrar til størst mulig tillit.  

Dette medfører: 

 

a) Kontrollutvalgets medlemmer skal være det første valg som blir foretatt etter at  

formannskapet, ordfører og varaordfører er valgt for den nye valgperioden.
2
         

b) Kontrollutvalget skal ha en sammensetning som gir størst mulig tillit. 

 

 

3. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL 

Kontrollutvalgets hovedmål er å bidra til å bevare den allmenne tilliten til at 

kommunens oppgaver blir ivaretatt på best mulig måte. 

 

Kontrollutvalget kan bidra til dette ved å: 

a) Medvirke til å bevare kvalitet, effektivitet og sikkerhet i de interne 

kontrollrutinene. 

b) Iverksette undersøkelser i forbindelse med henvendelser/presseoppslag som kan 

skade den allmenne tillit, i den hensikt å bekrefte eller avkrefte eventuelle 

påstander. 

c) Medvirke til å øke utnyttelsen av de kommunale ressurser med utgangspunkt i 

kommunale mål, og oppnådde resultater. 

d) Påse at administrasjonen har etablert arbeidsrutiner og arbeidsforhold som kan 

forhindre at ansatte og kommunen kommer i en uheldig situasjon.                                                                                                                                                                                                                            

 

 

                                                 
1
 Utelukket fra valg: se kommuneloven § 77 nr. 2.  Nyvalg: se kommuneloven § 77 nr. 3. 

2
 Se kommunelovens § 17 nr. 2 tredje punktum (trer i kraft 1.7.13). 
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4. KONTROLLUTVALGETS ARBEID   

Viktige elementer i kontrollutvalgets arbeid vil være følgende punkter: 

a) En offensiv forvaltningsrevisjon
3
 som rettes mot de områder av kommunen 

hvor behovet er størst.  

b) Et bevisst arbeid mot det mål å bedre den allmenne tillit til kommunen, 

gjennom forebyggende arbeid. 

e)       En årlig intern handlingsplan (årsplan) som er i samsvar med de disponible 

      ressurser.                                                                                                                                   

d) Selskapskontroller.  

f)       Uttalelse til årsregnskapet i forbindelse med regnskapsrevisjonen. 

 

5. KONTROLLUTVALGETS STATUS/ROLLE I FORHOLD TIL KOMMUNESTYRET 

I prinsippet skal alle innbyggere i kommunen ha anledning til å henvende seg til 

kontrollutvalget, men det er viktig å presisere at utvalget ikke er et klageorgan i 

forvaltningsmessig forstand. Kontrollutvalget avgjør selv om det er en sak for 

kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalget: 
a) Er kommunestyret sitt kontrollorgan

4
 

b) Må ha en fri og uavhengig funksjon i kommunen 

c) Skal bidra til å opprettholde den allmenne tillit til kommunen. Den allmenne 

kjennskap til kontrollutvalget må bedres, slik at intensjonene med utvalget blir 

fulgt 

e) Må ikke bli isolert i den kommunale forvaltningen 

f) Skal ha en selvstendig rolle
5
 i den kommunale forvaltningen 

 

Kommunestyret 
Kan pålegge utvalget å kontrollere enkeltsaker, men ikke styre utvalgets arbeid. 

Må ha en god innsikt i den viktige rolle kontrollutvalget har, og hvilke utfordringer det 

får i fremtiden. 

 

Dette kan sikres ved og: 

a) Arbeide med å gjøre utvalget allment kjent 

b) Arbeide for å bedre rapportering og øke dialogen med kommunestyret 

c) Presentere kontrollutvalget i alle oversikter med kommunale utvalg 

d) Arbeide for å øke statusen til utvalget generelt 

e) Disponere eget budsjett
6
 

 

6. KOMPETANSE, KAPASITET OG UTFORDRINGER 

Kompetanse, innsikt og etikk er i tillegg til formelle spilleregler basisen for 

kontrollutvalgets praktiske virke.  Kontrollutvalgets frie og uavhengige stilling stiller 

særlige krav til at utvalget er i stand til å vurdere konsekvensene av sine konklusjoner 

og handlemåter. Forvaltningens troverdighet er avhengig av at kontrollutvalgets 

grunnlag for mistanke, kritikk og granskning bygger på solid kunnskap og innsikt. 

 

                                                 
3
 Se kommuneloven § 77 nr. 4 og kontrollutvalgsforskriften kapittel 5. 

4
 Se kommuneloven § 77 nr. 6 

5
 Kontrollutvalget har eget sekretariat, se kontrollutvalgsforskriften § 20 

6
 Se kontrollutvalgsforskriften § 18 
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Det er en økende tendens til at deler av den kommunale virksomheten overføres til 

aksjeselskaper og interkommunale selskaper. Kontrollutvalget kan gjennomføre 

selskapskontroll i henhold til kommunelovens § 80 i selskaper som omhandles etter 

denne bestemmelsen.  Dette gjelder i første rekke interkommunale selskaper (IKS) 

som kommunen er medeier i, samt aksjeselskaper som kommunen alene eller sammen 

med andre kommuner eier.  

 

Kontrollutvalget er i stor grad avhengig av revisjonens kapasitet og ressurser. 

Kontrollutvalget skal ha en egen budsjettpost
7
 til disposisjon fordi kontrollutvalget har 

et kontrollansvar utover revisjonen. Kontrollutvalget vil dermed raskere kunne tre inn i 

en kontrollfase uavhengig av revisjonen og kommunestyret. 

 

Kontrollutvalgets medlemmer skal gis anledning til å få opplæring i tilsyns- og 

kontrollarbeid. 

 

7. SAMARBEID OG SAMSPILL  

For å utøve kontrollfunksjonen effektivt er kontrollutvalget avhengig av et godt 

samarbeid med administrasjonen. 

 

Momenter og forhold som må vurderes for å forbedre utvalgets samspill med andre 

relevante aktører: 

a) Administrasjonssjefen
8
 har ikke møterett i kontrollutvalget, men bør innkalles 

til møter for å utvikle kommunikasjon og tillit. 

b) Andre ledere og saksbehandlere bør med jevne mellomrom innkalles for 

samtaler for å utvikle kommunikasjon og tillit. 

c) Kommunerevisjonen
9
 har et selvstendig ansvar for å revidere kommune- 

 regnskapet i samsvar med forskriftene om revisjon og god kommunal 

revisjonsskikk 

d) Kontrollutvalget fører tilsyn med revisjonens arbeid 

e) Kontrollutvalget kan gi revisjonen pålegg om undersøkelse og granskning ved 

misligheter. 

f) Kontrollutvalget utarbeider plan for forvaltningsrevisjon
10

 og selskapskontroll. 

Planene vedtas av kommunestyret. 

g) Det må tilstrebes løsningsorienterte samspillsformer basert på dialog mellom 

revisjon, ordfører, administrasjonssjef, andre ledere og kontrollutvalg.  

 

8. KONTROLLUTVALGETS RAPPORTERING 

a) Kontrollutvalget avgjør selv hvor ofte utvalget skal rapportere til kommunestyret. 

b) Det skal som hovedregel foretas innstilling, men enkelte saker kan oversendes til 

orientering. 

c) Årsrapport om utvalgets arbeid forelegges for kommunestyret, herunder rapportering 

om oppfølging av merknader og rapporter. 

d) For øvrig rapporterer kontrollutvalget til kommunestyret om utvalgets virksomhet 

gjennom uttalelse til årsregnskapet, forvaltningsrevisjonsrapporter
11

 og rapporter om 

gjennomført selskapskontroll. 

                                                 
7
 Se kontrollutvalgsforskriften § 18 

8
 Se kontrollutvalgsforskriften § 19 med merknader 

9
 Se kontrollutvalgsforskriften kap. 4 og revisjonsforskriften 

10
 Se kontrollutvalgsforskriften § 5 



5 

 

e) Utvalgets leder og/eller nestleder har møte- og talerett i kommunestyret ved 

behandlingen av saker hvor utvalget har innstilt til kommunestyret. 

 

9. GENERELLE UTTALELSER OG FORHOLDET TIL ALLMENNHETEN OG MEDIA 
Kontrollutvalgets møter holdes for åpne

12
 dører, og saksliste og andre dokumenter som 

ikke er unntatt fra offentligheten
13

, skal være tilgjengelige for allmennheten, på 

sekretariatets hjemmeside. 

Det skal vedta å lukke møtet: 

a) Når det foreligger lovbestemt taushetsplikt 

b) Når det skal behandles en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold 

Det kan vedta å lukke møtet: 

a) Når hensynet til personvern krever det 

b) Når hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier det, og det vil komme 

fram opplysninger i møtet som kunne vært unntatt offentlig innsyn etter lov 19. 

mai 2006, nr. 16 (offentleglova) dersom de hadde stått i et dokument. 

 

Saker behandlet i lukket møte er undergitt taushetsplikt. 

 

Prinsippet for utvalget må være varsomhet ved uttalelser til media vedrørende 

enkeltsaker som ikke er grundig behandlet.  Ingen form for ”synsing” kan aksepteres, 

da dette kan medføre at tilliten til kontrollutvalgets saksbehandling svekkes.  

Kontrollutvalget skal etter beste evne avdekke fakta og offentliggjøre dette. 

 

Det er viktig at omverdenen har tillit til kommunen og at de får mulighet til å sette seg 

inn i hva som foregår, og selv ta standpunkt til om alt er i orden. Alle skriftlige 

henvendelser til utvalget skal besvares. Det er naturlig at leder besvarer henvendelser 

fra media. 

 

10. FORDELING AV ANSVARSOMRÅDER 

For at kontrollutvalget skal få bedre oversikt over aktiviteten i kommunen, kan 

kontrollutvalget fordele sakspapirene for de forskjellige utvalg på medlemmene slik at 

de skal holde seg orientert spesielt innenfor tildelte område (saksordfører). 

 

Medlemmene av kontrollutvalget bør ha en viss oversikt over og innsikt i de lover og 

forskrifter som gjelder for vedkommende sitt område.        

 

11. OPPTREDEN I KONTROLLSPØRSMÅL  

Kontrollutvalgets medlemmer må være bevisste i forhold til sitt ansvars- og 

myndighetsområde
14

 og hvordan de opptrer og formulerer vedtak, uttalelser osv. 

overfor administrasjonen.  Innhenting av informasjon om enkelte saker bør foretas 

gjennom kontrollutvalgets sekretær. 

 

Det er viktig at tilliten fra innbyggerne opprettholdes. Kontrollutvalget skal være et 

                                                                                                                                                         
11

 Før en sak rapporteres til kommunestyret skal den ha vært forelagt administrasjonssjefen til uttalelse, se 

kommuneloven § 77 nr. 6. 
12

 Se kommuneloven § 31  
13

 Se offentleglova § 3 
14

 Kontrollutvalgets medlemmer og dets sekretariat har taushetsplikt, jfr. kontrollutvalgsforskriften § 5 
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nøytralt utvalg, med et sterkt skille mellom politikk og kontrollfunksjon, hvor alle 

handlinger og vedtak blir foretatt ut fra et kontrollperspektiv. Kontrollutvalgets 

medlemmer må føre en streng egendisiplin vedrørende habilitet kontra inhabilitet. 

 

12. KONTROLLUTVALGETS SEKRETARIAT 

Sekretariatsfunksjonen ivaretas av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS.  

Sekretariatets oppgaver vil primært være: 

a) Tilrettelegge og innkalle til møter i kontrollutvalget 

b) Påse at saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at 

utvalgets vedtak blir iverksatt 

c) Være utvalgets operative ledd og sørge for at det blir foretatt tilsyn med 

administrasjonen og revisjonen 

d) Utøve bestillerfunksjonen i forhold til forvaltningsrevisjon og 

regnskapsrevisjon dersom kommunestyret vedtar å benytte annen enn egen 

revisor til å utføre slik revisjon. 

e) Kontrollutvalgets innhenting av opplysninger kanaliseres normalt gjennom 

sekretariatet. 

 

13. AVSLUTNING 

Utviklingen i kommunen med stadig nye utfordringer krever en kontinuerlig

 gjennomgang og revurdering av strategien. Målet er en profesjonell og forutsigbar 

saksbehandling, med et bredt samarbeid med kommunens aktører, for å oppnå en

 forvaltning som har en god allmenn tillit. 

  

 

 

Vedtatt av Hurdal kommunestyre xx.xx.2014 – sak xx/xx. 
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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. 
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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 møtet i februar 2013. Årsplanen ble oversendt 

kommunestyret til orientering, og ble behandlet i møtet 19.6.13, sak 13/67. 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 vil kontrollutvalget legge frem en 

sak om endring av kontrollutvalgsreglementet i 2014. 

 

 

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET  
2.1 Medlemmer 
Kontrollutvalget i Hurdal består av 3 medlemmer. Følgende medlemmer ble valgt for 

perioden 2011-2015: 

 

Medlem Parti Varamedlem Parti 

Arne Solsrud - leder FRP Geir Woldseth FRP 

Jorunn Larsen Glosli - nestleder SV Steffen Ringstad SV 

Geir Mosteid H Andreas Solberg SP 

 
 

2.2 Møter og saker 
I løpet av 2013, har kontrollutvalget hatt 7 møter og behandlet 34 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.” 
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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 fikk en orientering fra Rådmann om arbeidskontrakter og 

stillingsbeskrivelser i mai møtet.    

 

Kontrollutvalget har også fått orientering vedrørende implementeringen av nytt 

lønns- og personalsystemet i kommunen.  

 

Kontrollutvalget inviterte ordføreren for en samtale om kommunestyrets vedtak i 

sak PS 13/127 i november møtet. I tillegg ble det en dialog om tettere samarbeid 

mellom utvalget og ordfører. 

 

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

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

 

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. Denne rapporten 

ligger som vedlegg 1 til årsrapporten. 

 

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

Hurdal 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 15/2013 selskaps- og 

eierskapsavtalen for det nye selskapet. Selskapsavtalen og eierskapsavtalen ble 

vedtatt i kommunestyret i sak 13/61.  

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.  

 

 

http://www.rokus.no/
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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 i kontrollutvalget i mai møtet. 

Revisjonsberetningen ble avlagt uten forbehold. Kontrollutvalget ga sin uttalelse til 

regnskapet i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 7.  

 
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 og ingen øvrige 

revisjonsmerknader som ikke er fulgt opp, jf. forskriften § 8.  

 

 

3.3 Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon 
Forvaltningsrevisjonsrapport IKT – sikkerhet og personvern ble bestilt i desember 

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

i september. Kontrollutvalget vil innhente tilbakemelding fra administrasjonen om 

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

 

Forvaltningsrevisjonsrapport selvkost – ØRAS ble bestilt i desember møte 2012. 

Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget i mai og den er ikke behandlet i 

kommunestyret ennå. Kontrollutvalget vil innhente tilbakemelding fra 

administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp i løpet av 2. halvår 2014. 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport sykefravær og tjenestekvalitet ble bestilt i desember 

møte 2012. Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget i november og den er ikke 

behandlet i kommunestyret ennå. Kontrollutvalget vil innhente tilbakemelding fra 

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

 
I sak 22/2013 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 
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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 Hurdal kommune i kontrollutvalgets møte den 

22.11.13. 

 

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. 

 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 455 000. Det ble deretter oversendt 

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

kommunens budsjett ved kommunestyrebehandlingen. Budsjettforslaget fra 

kontrollutvalget for 2014 er behandlet i kommunestyret 11.12.13 i sak 13/145, men 

budsjettforslaget er ikke endelig vedtatt da kommunestyret ønsker å se nærmere på 

saken. 
 

 

 

3.7 Kontrollutvalgets rapportering 
Kontrollutvalget har i 2013 gjennomført følgende rapportering: 

 Årsplanen for 2013 ble behandlet i kontrollutvalget 1.2.13, og ble deretter 

oversendt kommunestyret til behandling. Kommunestyret behandlet planen i 

møtet 19.6.13. 

 Kontrollutvalget lager årsrapport på bakgrunn av årsplanen. Kontrollutvalgets 

årsrapport for 2012 ble behandlet i kontrollutvalget 1.2.13 og i 

kommunestyret 19.6.13.  

 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. 
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 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 Hurdal 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. 
 

 

4 SEKRETÆRFUNKSJON 
Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Hurdal kommune har blitt ivaretatt av 

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS IKS).  

 
Tidsbruk 
Kontrollutvalgets sekretariat har brukt 157 timer i 2013 i Hurdal kontrollutvalg. I 

tillegg kommer 36 timer til møter. Fordelingen på oppgaver ser slik ut: 

 
Oppgaver 2013 

Saksbehandling 157 

Møter kontr.utv. 36 

                                193 

  

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.  

 

 

 

http://www.rokus.no/
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Hurdal januar 2014,  

Arne Solsrud 

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 

1.2.13 02/2013 Overføring av 

sekretærtjenester  

Saken tas til orientering.    
  

1.2.13 03/2013 Forslag til kontrollutvalgets 

årsrapport 2012 

Kontrollutvalget vedtar sekretærs forslag til årsrapport for 

2012 og oversender årsrapporten til kommunestyret til 

orientering med de endringer som fremstår. 

Oversendt 

kommunestyret 

5/2 - 2013 

Behandles i KS 

19.6 

Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre saken 

  

1.2.13 04/2013 Forslag til kontrollutvalgets 

årsplan og virksomhetsplan 

for 2013. 

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen og 

tiltaksplanen for 2013 med de endringer som fremkom. 

2. Årsplanen sendes kommunestyret med følgende forslag 

til vedtak: 

o Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 

2013 til orientering.  

 

Oversendt 

kommunestyret 

5/2 - 2013 

 Behandles i KS 

19.6 

Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre saken 

  

1.2.13 05/2013 Aktuelle saker Saken tas til orientering.    
  

1.2.13 06/2013 Saker til 

oppfølging/behandling 

Sakene tas til orientering.   Dagens liste over 

saker til 

oppfølging/behandling 

innarbeides inn i 

tiltaksplanen. 

  

1.2.13 07/2013 Eventuelt Sakene tas til orientering. Rådmannen 

inviteres til en 

orientering 28/2-

2013. 

Det ble vedtatt 

et nytt møte i 

kontrollutvalget 

28. februar 

2013.  

 
  

28.2.13 08/2013 Orientering om 

arbeidsavtalenes utforming 

og arbeidsbeskrivelse for den 

enkelte ansatte. 

Saken utsettes til neste møte.   Send ny innkalling til 

rådmann.   

28.2.13 09/2013 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til 

orientering. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

28.2.13 10/2013 Forvaltningsrevisjonsprosjek

t 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 implementere strategien 

for IKT-sikkerhet og personvern for kommunene på 

Øvre Romerike i egen organisasjon. 

 

o Kommunen bør informere bedre om 

informasjonssikkerhet for eksempel gjennom 

kommunens intranett. 

 

o Kommunen bør utarbeide oversikt over 

behandlingen av personopplysninger i henhold til 

personopplysningsforskriften § 2-4. 

 

o Kommunen bør dokumentere kartlagt sannsynlighet 

og konsekvens for brudd på 

informasjonssikkerheten internt i kommunens 

organisasjon, jf. personopplysningsforskriften § 2-4, 

annet ledd.  

 

o Kommunen bør innføre et helhetlig avvikssystem 

for IKT-sikkerhet, jf. personopplysningsforskriften 

§ 2-6, siste ledd. 

  Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre saken. 

 

 

 

 

 

 

Følges opp i 2014. 

  

28.2.13 11/2013 Prosjektplan – Sykefravær og 

tjenestekvalitet. 

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen, og bestiller 

forvaltningsrevisjonsprosjektet – sykefravær og 

tjenestekvalitet. 

   
  

28.2.13 12/2013 Tiltaksplanen – saker til 

oppfølging/behandling. 

Sakene tas til orientering.    
  



 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Årsrapport 2013             11 

 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

28.2.13 13/2013 Oversikt over oppfølging av 

kontrollutvalgets vedtak 

2013, sist redigert 21.2.13. 

Sakene tas til orientering.    
  

28.2.13 14/2013 Eventuelt.     
  

        
21.3.13 15/2013 Selskapsavtale og 

eierskapsavtale 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. 

3. Kommunestyret oppnevner ……… som medlem og 

……. som varamedlem i representantskapet i Romerike 

Revisjon IKS. 

  Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre saken. 

  

        
22.5.13 16/2013 Orientering om 

arbeidsavtalenes utforming 

og arbeidsbeskrivelse for den 

enkelte ansatte. 

1. Kontrollutvalget utsetter saken til neste møte 13.9.13, og 

innkaller rådmannen for å få en grundigere orientering 

rundt implementeringen av nytt lønns- og 

personalsystem i kommunen. 

2. Med henvisning til rådmannens orientering om 

Læringsverkstedet Hurdal barnehage (barnehagesaken), 

kommunens forventede avklaringer fra Fylkesmannen og 

innleid juridisk bistand, så ønsker kontrollutvalget å 

følge denne saken fortløpende.  

 Kontrollutvalget ber rådmannen om løpende 

status i denne saken  

 Kontrollutvalget ønsker innsyn i denne saken, 

og ber om å få tilsendt følgende: 

o kommunens bestilling av den juridiske 

bistanden vedrørende barnehagesaken 

o Alle dokumenter vedrørende de 

Brev til rådmann  Avventer all 

dokumentasjon i 

denne saken. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

juridiske vurderinger omkring 

barnehagesaken 

22.5.13 17/2013 Årsregnskapet og 

årsberetningen 2012 for 

Hurdal kommune. 

Kontrollutvalgets uttalelse til Hurdal kommunes årsregnskap 

og årsberetning for 2012, oversendes kommunestyret, med 

kopi til formannskapet. 

 Behandles i KS 

19.6 

Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre saken. 

  

22.5.13 18/2013 Forvaltningsrevisjonsprosjek

t Selvkost – ØRAS 

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender 

den til kommunestyret med følgende innstilling: 

 Kommunestyret tar rapporten til etterretning og ber 

eierrepresentantene i representantskapet til ØRAS 

om å følge opp rapportens anbefalinger overfor 

selskapets styre. 

  Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre saken. 

 

22.5.13 19/2013 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

1. Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til 

orientering. 

2. Kontrollutvalget vil sende et brev til rådmannen og 

be om en skriftlig redegjørelse vedrørende 

kommunens rutiner for behandling av 

kontrollutvalgets saker til kommunestyret. 

 

   
  

22.5.13 20/2013 Eventuelt Kontrollutvalget vil invitere Ordfører Bålsrud til neste 

kontrollutvalgsmøte, og be om en orientering av 

kommunestyrebehandlingen i sak PS 13/41 – Anskaffelse av 

varme til Hurdal skole og kultursenter – delegering av 

myndighet. 

Sekretær 

orienterer 

kontrollutvalget 

i denne saken i 

møtet deres 

13.9.13. 

  
  

        
13.9.13 21/2013 Orientering fra rådmannen 

vedrørende 

implementeringen av nytt 

lønns- og personalsystemet i 

kommunen. 

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse vedrørende 

implementering av nytt lønns- og personalsystem i 

kommunen til orientering. 

   
  

13.9.13 22/2013 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 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

13.9.13 23/2013 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til 

orientering. 

   
  

13.9.13 24/2013 Eventuelt.     
  

        
26.9.13 25/2013 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 26/2013 Budsjett for kontroll- og 

tilsynsvirksomheten 2014. 

1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og 

tilsynsordningen for Hurdal kommune vedtas, med 

forbehold om styre- og representantskapsbehandling i 

Romerike Revisjon IKS, og oversendes kommunen som 

kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2014.   

 

  Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre saken. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

 

Poster 

Budsjett 

2014 

Kontrollutvalg

et 

Godtgjørelser 

kontrollutvalget 20 000  

 Reisegodtgjørelse 2000 

 Arbeidsgiveravgift  3000 

  Møteutgifter/bevertning 3 000 

 Kurs 19 500  

 Sum 47 500  

Sekretariatet Ramme for virksomheten 93 126  

Revisjonen Ramme for virksomheten 455 000**) 

   595 626 

**) Ikke behandlet i styret og representantskapet    

 

 

2. Forslaget følger formannskapets innstilling til 

kommunestyret vedrørende budsjettet for Hurdal 

kommune 2014. 

3. Dersom det skulle bli noen endringer i budsjettet for 

Romerike Revisjon IKS i forbindelse med 

representantskapsbehandlingen, vil dette bli ettersendt 

kommunen. 

Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering 

av bevilgede beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes 

kontrollutvalget til orientering. 

        
22.11.13 27/2013 Orientering ved Ordfører. 1. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til 

orientering. 

2. Kontrollutvalget viser til tidligere utsendt 

informasjon som ble behandlet av kommunestyret 

den 31.10.2012 i sak PS 12/99 – felles 

revisjonsordning for Romerike. Her ble rapporten 

«Utredning av felles revisjonsordning på Romerike» 

lagt til grunn for det videre arbeidet. I utredningen 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

ble det blant annet sagt at Hurdal kommune vil få 

økt tilskudd i forhold til dagens betalingssystem. 

3. Kontrollutvalget viser også til tidligere utsendt 

informasjon som ble behandlet av kommunestyrets 

den 15.5.2013 i sak PS 13/61 – Selskapsavtale og 

eierskapsavtale for Romerike Revisjon IKS. Her ble 

selskapsavtale for Romerike Revisjon IKS vedtatt. I 

§ 16 i selskapsavtalen står det blant annet at 

tidligste uttredelse er fem (5) år etter inngåelse av 

avtalen. 

22.11.13 28/2013 Forvaltningsrevisjonsprosjek

t – 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. 

o Mål for arbeidet med å forebygge og redusere 

sykefraværet skal forankres i kommunens 

overordnede styringsdokumenter som for eksempel 

økonomiplanen. 

o Kommunen skal utarbeide spesifikke mål for 

sykefraværsarbeidet innenfor de ulike 

virksomhetene. 

o Kommunen skal iverksette tiltak for å forebygge og 

redusere sykefraværet på virksomhetsnivå og 

inkludere disse i en felles oversikt over kommunens 

tiltak. 

o Kommunen skal vektlegge å sørge for en 

organisering som legger til rette for at 

virksomhetsledere har tilstrekkelig med tid til å 

følge opp tiltak for å forebygge og redusere 

  Avventer svar på 

utskrift av 

kommunestyre saken. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

sykefraværet. 

o Kommunen skal fortsette fokuset på 

sykefraværsoppfølging og se til at de ansatte blir 

tilstrekkelige fulgt opp dersom de blir syke. 

o Kommunen skal ha fokus på å opprettholde 

tjenestekvaliteten også ved sykefravær. 

22.11.13 29/2013 Revisors egenvurdering av 

uavhengighet. 

Revisors egenvurdering av uavhengighet 2014 tas til 

orientering. 

   
  

22.11.13 30/2013 Orientering om overordnet 

revisjonsstrategi for 

revisjonsåret 2013. 

Kontrollutvalget tar presentasjonen om overordnet 

revisjonsstrategi for revisjonsåret 2013 til orientering. 

   
  

22.11.13 31/2013 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 

   
  

22.11.13 32/2013 Rapportering fra Øvre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Saken tas til orientering.    
  

22.11.13 33/2013 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. 

 

22.11.13 34/2013 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til 

orientering. 

   
  

22.11.13 35/2013 Eventuelt.     
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VEDLEGG 2 
 

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

 
Anbefaling Vurdering pr. 31.12.13 – kontrollutvalget i Hurdal  

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 Hurdal kommune er fremlagt kontrollutvalget i 
møte 22.11.2013, i sak 29/2013. 

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 
22.11.2013, i sak 30/2013. 

- 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 Hurdal  

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 Hurdal sitt påseansvar for forvaltningsrevisjon i Øvre Romerike revisjonsdistrikt IKS  
utarbeidet av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
Anbefaling Vurdering pr. 31.12.13 – kontrollutvalget i Hurdal 

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 Hurdal kommune er 
fremlagt kontrollutvalget i møte 22.11.2013, i 
sak 29/2013. 

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 Hurdal 

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 Hurdal 

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 Hurdal 

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.  
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Sak nr. Sak Møtedato 

04/2014 Rapportering fra Øvre Romerike revisjonsdistrikt. 31.1.14 
 

 

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 HURDAL KOMMUNE 

 

 

 

Sak nr. Sak Møtedato 

05/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 31.1.14 
 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

 

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

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

2. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2014, sist redigert 24.1.14. 

3. Tiltaksplan 2014, sist redigert 24.1.14. 

 

 

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 17.01.2014 17.01.2014 x Kontrollutvalget Hurdal Innkalling av Rådmannen til møte 31.1.14 415.2.2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Postliste 2013 for kontrollutvalget i Hurdal

oyshag
Tekst i maskinskrift
 

oyshag
Tekst i maskinskrift
Vedlegg 1 til sak 05/2014

oyshag
Tekst i maskinskrift
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SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET I 2014 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

31.1.14 1/2014       
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        

        
        
        
        

oyshag
Tekst i maskinskrift
Vedlegg 2 til sak 05/2014

oyshag
Tekst i maskinskrift



 

 

KONTROLLUTVALGET I HURDAL KOMMUNE 

 

 

 

 

TILTAKSPLAN 

2014 
 

KONTROLLUTVALGET I  

HURDAL KOMMUNE 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Oppdatert 01.01.14 

 

 
 

 

Utarbeidet av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS  

 

 

 

 

 

oyshag
Tekst i maskinskrift
Vedlegg 3 til sak 05/2014
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Tilsyn med forvaltningen 

 

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen 
Følgende rapportering 

sendes  

fortløpende (til 

sekretariatet) 

 Økonomisk rapportering fra rådmannen.  

 Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging. 

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

til medlemmene).  

 Rådmannens rapportering av oppfølging av KS-saker (hvert kvartal). 

 Informasjon fra rådmann/enhetene vedrørende eventuelle mislighetssaker og 

anmeldelser.  

I hvert møte eller når  

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Samtale med ordfører og rådmann. 

 Rapporteringer fra rådmannen: 

o Økonomisk situasjon. 

o Anmeldelser og varsling (rutiner for varsling). 

 Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert under hvert enkelt 

møte).  

 Sekretariatets oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og oppfølgingen av 

disse. 

 Tiltaksplan – oppfølging/behandling 

 Oppfølging av KS-saker. 

Aktuelle forhold tatt med i 

årsplanen, eventuell 

oppfølging diskuteres i 

kontrollutvalget og 

spesifiseres nedenfor 

I den grad følgende temaer/områder ikke blir undersøkt gjennom bestilling av 

forvaltningsrevisjon, vil vi be om tilbakemeldinger fra administrasjonen på følgende 

områder: 

 Rådmannens interne kontroll 

 Delegasjonsreglement og praktisering av delegasjoner 

31.1.14  Orientering fra rådmann vedrørende e-handel prosjektet. 

 Revidere kontrollutvalgsreglementet. 

14.3.14  Virksomhetsbesøk til: Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) 

 

23.5.14   

12.9.14  Virksomhetsbesøk til: Øvre Romerike Brann og Redning IKS (ØRB) 

28.11.14   

 

 

 

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. 

31.1.14   

14.3.14   

23.5.14  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2013.  

12.9.14   

28.11.14  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  
31.1.14   

14.3.14  Innhente tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene i 

forvaltningsrevisjonsrapport IKT- sikkerhet og personvern (sak 10/2013) er fulgt opp. 

23.5.14  Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Kompetanse i tjenestene. 

 Prosjektplan – Nye IKT løsninger.  

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

2016.  

28.11.14  Innhente tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene i 

forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost - ØRAS (sak 18/2013) er fulgt opp. 

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

anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapport Sykefravær og tjenestekvalitet (sak 

28/2013) er fulgt opp. 

 

 

 

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

2
  

 

Møte Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
31.1.14   

14.3.14   

23.5.14  Eierskapskontroll – DGI.  

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

28.11.14   

 

 

 

Tilsyn med revisjonen 
 

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

kontrollutvalget 

bestemmer det 

Revisjonen orienterer løpende om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2014.  

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

31.1.14   

14.3.14   

23.5.14  Kontrollutvalget og Romerike Revisjon IKS utarbeider en skriftlig avtale om 

finansiell- og forvaltningsrevisjon for 2014. 

12.9.14   

28.11.14  Vurdering av kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere.
3
 

 Oppdragsansvarlig revisors (både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon) avgir 

skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. 

 

 

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

2
Plan for selskapskontroll for 2013-2016 ble vedtatt i kommunestyret xx.xx.xx. 

3
 http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_-_KUs_paseansvar_regnrev.pdf  og  

http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_-_KUs_paseansvar_forv_rev.pdf  
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Budsjettbehandlingen 
 

Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
31.1.14   

14.3.14   

23.5.14   

12.9.14  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).  

28.11.14    

 

 

 

Kontrollutvalgets rapportering 
 

Møte Oppgaver knyttet til  

kontrollutvalgets rapportering 
31.1.14  Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 behandles og oversendes deretter 

kommunestyret til orientering. 

14.3.14   

23.5.14   

12.9.14   

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

06/2014 Eventuelt. 31.1.14 
 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

 

Saksdokumenter 
 

 

 

Saksopplysninger 
Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

  

  Fredag 14.3.2014, kl. 08.00. 

 

 

Forslag til vedtak 
 

 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 

 




