
 KONTROLLUTVALGET I HURDAL KOMMUNE 

 

 

 

Møtebok 
 

Sted: Hurdal Rådhus, møterom i 2 etg. 

Tid: Fredag 11.9.2015, kl. 08:00 – 10:40. 

Tilstede 
medlemmer 

Arne Solsrud (leder) 
Jorunn Larsen Glosli (nestleder) 

Tilstede 
varamedlemmer 

 

Forfall Geir Mosteid 

Andre Fra Administrasjonen 
Sektorleder for levekår Christer Best Gulbrandsen i sak 14/2015. 
Økonomisjef Erland Lundby i sak 17/2015. 
Fra Romerike Revisjon 
Daglig leder Nina Neset, prosjektleder forvaltningsrevisjon Øyvind 
Nordbrønd Grøndahl og oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Marion 
Hauan. 
Fra Romerike Kontrollutvalgssekretariat 
Konsulent Øystein Hagen. 

Behandlede saker Sak nr. 14/2015 - 23/2015. 

 14/2015 Oppfølging av utviklingsarbeidet på Hurdal sykehjem. 

 15/2015 Diskusjonsnotat for forvaltningsrevisjon 2015. 

 16/2015 Rapport revisjonsåret 2014/2015. 

 17/2015 Administrasjonens skriftlige kommentarer til revisjonsbrev 
nr. 2 årsregnskapet 2014.  

 18/2015 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2016. 

 19/2015 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 
og forvaltningsrevisor. 

 20/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 

 21/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 

 22/2015 Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget. 

 23/2015 Eventuelt. 

 

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. 
 

UNDERSKRIFTER: 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som 
ble bestemt på møtet. 

 
Arne Solsrud (sign.) 

  

 
 

UTSKRIFTER 

Hovedutskrift er sendt til: Kontrollutvalget, Ordfører, Rådmann og Romerike Revisjon IKS. 
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Sak nr. Sak Møtedato 

14/2015 Oppfølging av utviklingsarbeidet på Hurdal 
sykehjem. 

11.9.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 

Saksopplysninger 

I forbindelse med tidligere virksomhetsbesøk til Hurdal sykehjem (sak 6/2015), 
og oppfølging av utviklingsarbeidet på sykehjemmet (sak 10/2015), så har 
kontrollutvalget invitert rådmannen for å gi en ny status på bl.a. 
avviksrapporter og fremdrift på tiltaksplaner. 
 
Sektorleder for levekår møter i rådmannens sted. 
  
 

Forslag til vedtak 

Saken legges frem uten innstilling. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Sektorleder for levekår redegjorde for utviklingsarbeidet på Hurdal sykehjem, 

samt status på avviksrapporter.  

Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

Kontrollutvalget tar saken til orientering, men vil følge utviklingsarbeidet 
videre fremover. 
 
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

15/2015 Diskusjonsnotat for forvaltningsrevisjon 
2015. 

11.9.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 Forvaltningsrevisjon 2015 Hurdal kommune – diskusjonsnotat 

 

Saksopplysninger 

Kontrollutvalget ba i møte den 22.5.15 revisjonen om å utarbeide et notat med 

tre ulike forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekt med oppstart i 2015/2016. 

Kontrollutvalget ba om en skisse til prosjekter innenfor følgende tre områder: 

1. Forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner 

2. Institusjon/sykehjem – tildeling og kvalitet 

3. BEON-prinsippet for tildeling av helse- og omsorgstjenester   

 

I vedlagte notat skisseres mulige innfallsvinkler innenfor hvert av de tre 

temaene. Forslagene er ment som et utgangspunkt for diskusjon i 

kontrollutvalget. Formål og problemstillinger i en undersøkelse må avgrenses 

nærmere i en prosjektplan. 

 

Det legges opp til en diskusjon i denne saken hvor kontrollutvalget bestiller 

neste forvaltningsrevisjonsprosjekt, samt spesifiserer ønsket problemstilling og 

bestiller en prosjektplan. 

 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor området …… 

fra Romerike Revisjon IKS. Utvalget ber revisjonen om å legge frem en 

prosjektplan for prosjektet i sitt neste møte den 27.11.2015. 
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Kontrollutvalgets behandling 

Prosjektleder forvaltningsrevisjon Øyvind Nordbrønd Grøndahl presenterte 

revisjonens diskusjonsnotat for forvaltningsrevisjon 2015. Kontrollutvalget 

drøftet og vurderte de tre alternative skissene til mulige 

forvaltningsrevisjonsprosjekter. 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor området 
forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner fra Romerike Revisjon IKS. 
Utvalget ber revisjonen om å legge frem en prosjektplan for prosjektet til 
neste møte den 27.11.2015. 
 

Sign. Utskrift 
Romerike Revisjon IKS 
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Sak nr. Sak Møtedato 

16/2015 Rapport revisjonsåret 2014/2015. 11.9.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

Saksdokumenter 

 Rapport revisjonsåret 2014/2015 (ettersendes medlemmene). 

Saksopplysninger 

Romerike Revisjon IKS (RRI) legger frem en rapport for revisjonsåret 

2014/2015. Revisjonsåret strekker seg fra juni til juni, og det er av den grunn 

rapportert til kontrollutvalget for samme tidsintervall.  

 

Rapporten inneholder en oversikt om selskapet og oppgaver og leveranser, 

hvor det bl.a. er redegjort for tidsforbruket for revisjonsoppgaver i Eidsvoll 

kommune.  

Rapporten ettersendes medlemmene og legges ved protokollen. 

Det legges opp til at revisjonen presenterer rapporten i møtet.  

 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar rapport for revisjonsåret 2014/2015 til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Daglig leder Nina Neset presenterte revisjonens rapport for revisjonsåret 

2014/2015. 

Kontrollutvalgets vedtak 

Kontrollutvalget tar rapport for revisjonsåret 2014/2015 til orientering. 
 
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

17/2015 Administrasjonens skriftlige kommentarer til 
revisjonsbrev nr. 2 årsregnskapet 2014. 

11.9.15 

9/2015 Revisjonsbrev nr. 2 – årsregnskapet 2014. 22.5.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

Saksdokumenter 

 Skriftlige kommentarer til revisjonsbrev nr. 2 årsregnskapet 2014 

 Saksopplysninger 

Ved revideringen av årsregnskapet har revisjonen avdekket fire forhold som ble 

tatt opp i nummerert brev nr. 2. Anmerkningene var av en slik karakter at det 

ikke hadde innvirkning på konklusjonen i revisors beretning for årsregnskapet 

2014. 

 

De forhold som ble tatt opp i revisjonsbrev nr. 2 var:  

 Formelle forhold ved avlagt regnskap 

 Budsjett 2014 

 Driftsregnskapet 

 Investeringsregnskapet 

 

Kontrollutvalget behandlet revisjonsbrev nr. 2 – årsregnskapet 2014 i møte 

22.5.15, sak 9/2015, og fattet blant annet følgende vedtak: 

 Kontrollutvalget vil be om rådmannens kommentarer til revisjonsbrev nr. 2 – 

årsregnskapet 2014. 

 

Økonomisjef i Hurdal kommune redegjorde muntlig i møtet den 22.5.15, og 

vedlagt følger administrasjonens skriftlige kommentarer til revisjonsbrev nr. 2.  

 

Revisjonen vil kommentere svarbrevet fra administrasjonen i møtet. 
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Forslag til vedtak 

Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Marion Hauan presenterte revisjonens 

kommentarer til administrasjonens svarbrev.  

Økonomisjef Erland Lundby kommenterte administrasjonens skriftlige 

kommentarer til svarbrev.  

Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. 
 

Kontrollutvalgets vedtak 

1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 
2. Kontrollutvalget vil følge opp revisjonsbrev nr. 2 i forbindelse med 

behandlingen av årsregnskapet 2015. 
 
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

18/2015 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 
2016. 

11.9.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

Saksdokumenter 

1. Romerike Revisjon IKS sitt budsjettforslag for 2016.  
2. ROKUS IKS sitt budsjettforslag for 2016. 

 

Saksopplysninger 

Ifølge forskrift om kontrollutvalg § 18 så skal kontrollutvalget utarbeider forslag 
til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets 
forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 
formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Kontrollutvalgets egen virksomhet 
Denne virksomheten blir som tidligere, med godtgjørelser, abonnementer, 
møteutgifter og kurs. Det er ikke foreslått noen endring i forhold til 
kontrollutvalgets virksomhet i 2015.         
 
Revisjonen  
Representantskapet i selskapet skal vedta en ramme for virksomheten, og 
dette ble vedtatt i representantskapets møte 27.8.15. I vedtaket er Romerike 
Revisjon IKS totale budsjettramme satt til kr 25 086 000. Betalingsmodellen 
bygger på et gradert fast grunnbeløp per kommune og resten etter 
innbyggertall. Begge bygger på folketall i kommunen. For Hurdal kommune er 
det årlige tilskuddet for 2016 satt til kr 436 228.       
 
I en overgangsfase på 4 år (2013 – 2016) bidrar deltakerkommunene med et 
ekstra driftstilskudd på til sammen kr 4 mill. Deltakerkommunenes andel av 
tilskuddet følger samme prinsipp som for eier- og ansvarsandeler i  
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selskapsavtalen § 6. For Hurdal kommune er det ekstra driftstilskuddet for 2016 
satt til kr 5000. 
 
Hurdal kommunes driftstilskudd til Romerike Revisjon IKS for 2016: 
Sum årlig tilskudd = kr 436 228  
Ekstra driftstilskudd år 4 (oppstartstilskudd) = kr 5000  
Samlet tilskudd 2016 = kr 441 228 
 
Det vises til selskapsavtalen og eierskapsavtalen for Romerike Revisjon IKS for 
ytterligere detaljer. 
 
Sekretærfunksjonen 
Representantskapet i selskapet skal vedta en ramme for virksomheten, og 
dette ble vedtatt i representantskapets møte 27.8.15. I vedtaket er ROKUS 
totale budsjettramme satt til kr 2 972 000. Betalingen fra kommunene er 
fordelt med 40 % etter folketall og 60 % er fordelt likt og blir justert etter 
medgått tid ved årsslutt. Tidligere var fordelingen 60 % etter folketall og 40 % 
etter medgått tid. For Hurdal kommune sin del vil dette utgjøre kr 138 922.   
 
Det vises til selskapsavtalen for ROKUS for ytterligere detaljer. 
 
Totalt 
Det samlede forslaget er som følger: 

 
Poster 

Budsjett 
2016 

Budsjett 
2015 

Kontrollutvalget Godtgjørelser 
kontrollutvalget 20 000  20 000 

 Reisegodtgjørelser 2 000 2 000 

 Arbeidsgiveravgift   3 000 3 000 
  Møteutgifter 3 000 3 000 

 Kurs  19 500            19 500 

 Sum 47 500             47 500 

Sekretariatet Ramme for virksomheten 138 922  132 730 
Revisjonen Ramme for virksomheten 441 228 463 900 

   627 650 644 130 
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Forslag til vedtak 

1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Hurdal 
kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til 
ordningen for 2016.   
 

Poster 
Budsjett 

2016 
Budsjett 

2015 
Kontrollutvalget Godtgjørelser 

kontrollutvalget 20 000  20 000 
 Reisegodtgjørelser 2 000 2 000 

 Arbeidsgiveravgift   3 000 3 000 
  Møteutgifter 3 000 3 000 

 Kurs  19 500            19 500 

 Sum 47 500             47 500 

Sekretariatet Ramme for virksomheten 138 922  132 730 
Revisjonen Ramme for virksomheten 441 228 463 900 

   627 650 644 130 

 
2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende 

budsjettet for Hurdal kommune 2016. 
3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede 

beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget til orientering.  

 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalget gjennomgikk forslag til budsjett for kontroll- og 

tilsynsvirksomheten 2016. 

Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. 
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Kontrollutvalgets vedtak 

1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Hurdal 
kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag 
til ordningen for 2016.   

 
Poster 

Budsjett 
2016 

Budsjett 
2015 

Kontrollutvalget Godtgjørelser 
kontrollutvalget 20 000  20 000 

 Reisegodtgjørelser 2 000 2 000 
 Arbeidsgiveravgift   3 000 3 000 

  Møteutgifter 3 000 3 000 
 Kurs  19 500            19 500 

 Sum 47 500             47 500 
Sekretariatet Ramme for virksomheten 138 922  132 730 

Revisjonen Ramme for virksomheten 441 228 463 900 
   627 650 644 130 

 
2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende 

budsjettet for Hurdal kommune 2016. 
3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede 

beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget til 
orientering.  

Sign. Utskrift 
Hurdal kommune 
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Sak nr. Sak Møtedato 

19/2015 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor og forvaltningsrevisor. 

11.9.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

1. Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig regnskapsrevisjon, Hurdal 
kommune 

2. Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisjon, Hurdal 
kommune 

 

Saksopplysninger 

I følge revisjonsforskriftens § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og 

ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til 

kontrollutvalget. 

 

Revisjonen legger frem uavhengighetserklæring for oppdragsansvarlig revisor 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon i denne saken. 

 

Forslag til vedtak 

Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Revisjonen la frem oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger. 
 

Kontrollutvalgets vedtak 

Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger tas til orientering. 
 
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

20/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 11.9.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

Saksdokumenter 

 

Saksopplysninger 

Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 

 

Forslag til vedtak 

Saken tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Revisor orienterte om revisjonens løpende arbeid. 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

Saken tas til orientering. 
 
 
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

21/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 11.9.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2015 for kontrollutvalget i Hurdal, med jnr. 1 til 19 -2015. 
2. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2015, sist redigert 2.9.15. 
3. Tiltaksplan 2015, sist redigert 2.9.15. 

 

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 

Sekretær presenterte referatsakene. 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 
 
 
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

22/2015 Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget. 11.9.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 Spørreskjema – evaluering av arbeidet i kontrollutvalget 

 

Saksopplysninger 

Inneværende politiske perioden er snart slutt. I den forbindelse inviterer 

sekretariatet til en dialog om oppsummering av arbeidet og overlevering av 

erfaringer. 

 

Vedlagt følger også en kort spørreundersøkelse hvor vi ber 

kontrollutvalgsmedlemmene evaluere arbeidet i kontrollutvalget. Evalueringen 

skal brukes av sekretariatet for fremtidig læring og tilpassing av arbeidet i 

utvalget. Det er også i tråd med vedtatte eierstrategi for ØRU-kommunene 

hvor brukerne skal evaluere arbeidet. 

 

Resultatet av undersøkelsen vil bli presentert for eierne og kontrollutvalget i 

anonymisert form. 

 

Vedlagt skjema kan fylles ut i møtet, eller det kan sendes til ROKUS per post 

eller e-post hvis ønskelig. 

 

Forslag til vedtak 

Saken tas til orientering. 
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Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalget ønsker spørreskjemaet tilsendt på e-post. 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

Saken tas til orientering. 
 
 
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

23/2015 Eventuelt. 11.9.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 

Saksopplysninger 

Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

  

  Fredag 27.11.2015, kl. 08.00. 

 

 

Forslag til vedtak 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 
 
 
 
 

Sign. Utskrift 
 

 


