
KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 

 

 

 

Møtebok 
 

Sted: Rådhuset, møterom Krepsen. 

Tid: Onsdag 18.3.15 kl. 18.00 – 19:45. 

Tilstede 
medlemmer 

John Arne Dalby (leder) 
Anne Lise Torvund 
Torill Ovlien 
Roy Tuhus 

Tilstede 
varamedlemmer 

Rikard Pettersen 

Forfall Jan Rune Fjeld (nestleder) 

Andre Fra administrasjonen 
Rådmann Siri Hovde, kommunalsjef teknisk drift og kultur Per Ole Rønning og 
kommuneadvokat Thomas Grønnerød-Hemmingby i sak 6/2015. 
Fra Romerike Revisjon 
Prosjektleder forvaltningsrevisjon, Inger Berit Faller.     
Fra Romerike kontrollutvalgssekretariat 
Konsulent Øystein Hagen. 

Behandlede saker Sak nr. 6/2015 - 9/2015. 

 6/2015 Orientering ved rådmannen om oppfølging av Digernestet-saken. 
 

 7/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 
 

 8/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 
  

 9/2015 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. 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

UTSKRIFTER 

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

6/2015 Orientering ved rådmannen om oppfølging 
av Digerneset-saken.  

18.3.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

1. Rådmannen skriftlige orientering vedrørende oppfølging av Digerneset-

saken. 
2. Kommunestyret sak 61/13 – saksfremlegg og protokoll. 
3. Kommunestyret sak 42/14 – saksfremlegg og protokoll. 

 

Saksopplysninger 

Kontrollutvalget har bedt rådmannen om en skriftlig og muntlig orientering om 

oppfølging av Digerneset-saken (vedlegg 1). Denne saken har en lang 

forhistorie. Kontrollutvalgets intensjon er å få avsluttet sin behandling av 

saken. 

I forbindelse med Digerneset-saken ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon 

av revisjonen på saksbehandling i bygge- og delesaker. På bakgrunn av 

forvaltningsrevisjonsrapporten fattet kontrollutvalget følgende vedtak i møtet 

den 13.11.2013: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  

a. Kommunestyret tar rapporten til orientering. 

b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp rapportens 

anbefalinger herunder sikre at: 

a. behandlingen av bygge- og delesaker blir tilstrekkelig dokumentert og 

at svar på søknad om tiltak og svar på søknader om dispensasjon 

tilfredsstiller krav til saksbehandling i forvaltningsloven og plan- og 

bygningsloven når det gjelder utredningsplikt, krav til innhold i 

begrunnelser og etterprøvbarhet. 
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b. delesakene behandles i samsvar med plan- og bygningslovens 

bestemmelser. Herunder vurdere å legge hele saksområdet til samme 

forvaltningsnivå. 

c. internkontrollen i forbindelse med utstedelse av gebyrer i dele- og 

oppmålingssaker er tilfredsstillende. 

d. avgjørelsesmyndighet er delegert slik at saksbehandling er mest mulig 

effektiv jf. rapportens side 35, siste avsnitt. 

c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om 

hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 1.9.2014. 

 

Kommunestyret vedtok innstillingen i sak 72/13.  

 

I kontrollutvalgets møte den 3.9.2014, sak 30/2014, gjennomførte utvalget en 

oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om saksbehandling i bygge- og 

delesaker. Under behandlingen ble det vurdert at kommunen langt på vei har 

implementert rapportens anbefalinger, og det ble slått fast at alle delesaker er 

underlagt kommunalsjef teknisk drift og kultur Per Ole Rønning etter Plan- og 

bygningsloven. For øvrig ble rådmannens orientering om oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten tatt til etterretning. 

  

I rådmannens svar (vedlegg 1) blir det sagt at det som er påpekt i rapporten har 

administrasjonen tatt til følge. Administrasjonen har gjennomført endringer i 

saksbehandlingsrutiner og maler i forhold til dette. 

 

 

I forhold til granskningsrapport Digernestet fattet kommunestyret følgende 

vedtak i møte 4.6.2013, sak 23/13: 

1. Kommunestyret ber ordfører anmode politiet om å igangsette 

undersøkelser vedrørende byggesaksbehandling av tiltakene knyttet til 

gnr. 147 bnr. 30 og 3. Orientering om fremdrift legges frem på 

kommunestyrets møte. 

2. Kommunestyret beslutter at vedtak på gnr 147 gnr 30 ansees som 

angripelige vedtak som er beheftet med så alvorlige saksbehandlingsfeil 
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at de skal omgjøres ved at tillatelsene trekkes tilbake. Tidligere søker skal 

informeres umiddelbart. 

3. Rådmannen iverksetter ulovlighetsoppfølging av alle ulovlige tiltak på 

gnr. 147 bnr 30 med en frist til 01.09.13 med å ferdigstille komplette 

søknader som sikrer at alle tiltakene omsøkes og behandles av 

sektormyndighetene i kommunen. Orientering om fremdriften legges 

fortløpende frem på kommunestyrets møter. 

4. Rådmannen følger opp administrasjonens tilbakemelding av 25.10.12 og 

sørger for at tiltakshaver på gnr 147 bnr 3 får frist til 01.09.13 med å 

ferdigstille komplette søknader av ulovlig utførte tiltak på gnr 147 bnr 3. 

Dette med sikte på at sektormyndigheter kan behandle og avslutte 

sakene så raskt som mulig. Orientering om fremdriften legges 

fortløpende frem på kommunestyrets møter. 

5. Alle administrative tiltak på gnr 147 bnr. 30 og 3 skal legges frem for 

formannskapet til politisk behandling.  

6. Hjorts granskningsrapport offentliggjøres. Rådmannen sørger for at 

offentliggjøring og anonymisering av rapporten. 

7. Vedtaket offentliggjøres.  

 

Rådmannen ble innkalt til å orientere om fremdriften i administrasjonens 

arbeid med oppfølging av kommunestyrevedtak 23/13 i kontrollutvalgsmøte 

den 9.10.2013, sak 39/2013. Utvalget fattet følgende vedtak: 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyre å presisere overfor rådmannen at 
vedtaket i kommunestyremøte den 04.06.13, sak 23/13, punkt 4 skal 
iverksettes umiddelbart. Dette gjelder iverksettelse av ulovlighetsoppfølging 
av tiltak i som er beskrevet i punkt 3.3 i Hjorts rapport, minimum følgende: 

 Molo/ ombygging av molo  

 Terrengarbeider  

 Sprengningsarbeider  

 Friluftsenter  

 Driftsbygning   
 

Dette forslaget falt i kommunestyret, og rådmannens redegjørelse ble tatt til 

etterretning (vedlegg 2).  
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I kommunestyret møte den 13.10.2014 ble det under sak 42/14 gjennomført en 

oppfølging av deres vedtak i sak 23/13. Sakspapirer og protokoll ligger vedlagt 

(vedlegg 3). Her tok kommunestyret Fylkesmannens vedtak i klagesak til 

etterretning, og punkt 5 i sak 23/13 ble opphevet.  

 

I rådmannens svar (vedlegg 1) blir det sagt at det eneste gjenstående punktet 

for ulovlighetsoppfølgning fra kommunens side er å påse at moloen 

tilbakeføres til den tilstand den hadde før 2005. Fylkesmannen har gitt frist til 

1. mai 2015 og kommunen vil da kreve dokumentasjon for gjennomføringen av 

rettingen kort tid etter tidsfristen har løpt ut. 

 

 

Rådmannen vil gi en ytterligere orientering og svare på spørsmål om 

oppfølgingen av Digernes-saken til kontrollutvalget i møtet.   

Det legges opp til en drøfting i kontrollutvalget etter rådmannens orientering.   

 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til etterretning og avslutter 

herved sin behandling av saken. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalget fikk en redegjørelse fra rådmannen om status og kommunens 

oppfølgingsarbeid vedrørende Digerneset-saken. Rådmannen opplyste at det 

ikke er noe mer i saken som skal svares ut, og at alle ulovlighetsoppfølginger 

foruten om «molo/ombygging av molo» er gjennomført.  

For øvrig ble kontrollutvalgets innspill og spørsmål kommentert og besvart. 
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Kontrollutvalgets vedtak 

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til etterretning og avslutter 
herved sin behandling av saken. 
 
 
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

7/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 18.3.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

Saksdokumenter 

 

Saksopplysninger 

Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 

 

Forslag til vedtak 

Saken tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalget fikk en orientering fra prosjektleder forvaltningsrevisjon, Inger 

Berit Faller, vedrørende revisjonens løpende arbeid. 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

8/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 18.3.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2015 for kontrollutvalget i Aurskog-Høland, med jnr. 1 til 10 -
2015. 

2. Kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for 
Aurskog-Høland kommune. 

3. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2015, sist redigert 11.3.15. 
4. Tiltaksplan 2015, sist redigert 11.3.15. 

 

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 

Hensikten er gjensidig orientering om aktuelle saker. Andre saker som 

kontrollutvalget vil få en orientering om er:  

 Kontrollutvalget vil få utdelt en kopi av skatteoppkreveren i Aurskog-

Høland sin virksomhetsplan 2015. 

 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Leder presenterte referatsakene. 
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Kontrollutvalgets vedtak 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 
 
 
 

Sign. 
 

Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

9/2015 Eventuelt. 18.3.15 
 

Saksbehandler 

 

Saksdokumenter 

 

Saksopplysninger 

Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

  

  Torsdag 23.4.2015, kl. 18.00. 

 

 

Forslag til vedtak 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

Kontrollutvalget vil be revisjonen om en orientering vedrørende den eksterne 
varslingsordningen Aurskog-Høland kommune har med Romerike Revisjon IKS. 
 
 
 

Sign. Utskrift 
 

 


