
KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE 

 

 

MØTEBOK 
 

Sted: Nittedal rådhus, møterom Slåttemyra. 

Tid: Torsdag 26.2.15, kl. 18:00 – 19:40. 

Tilstede medlemmer Arvid Ruus (nestleder) 
Erland Vestli 
Gunvor A. Olsen 
Arne Olsen 

Tilstede 
varamedlemmer 

Arne Brovold 

Forfall Arne Sømhovd (leder) 

Andre Leder for viltnemda, Leif-Arne Gran, i sak 1/2015. 
Fra Romerike Revisjon 
Daglig leder Nina Neset, forvaltningsrevisor Ragnhild Grøndahl 
Faller og prosjektleder forvaltningsrevisjon Øyvind N. Grøndahl. 
Fra Romerike kontrollutvalgssekretariat 
Konsulent Øystein Hagen 

Behandlede saker 1/2015 – 5/2015 

 1/2015 Revisjonsnotat om oppfølging av vedtak – viltnemda. 

2/2015 Kontrollutvalgets årsmelding for 2014. 

3/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 

4/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 

5/2015 Eventuelt. 
 

 

 

 

 

Nittedal 26.2.2015 

 

Arvid Ruus (sign.) 
Kontrollutvalgets nestleder 
                                                                                                                              Øystein Hagen                                                         

                                                                                                                              Konsulent 
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Sak nr. Sak Møtedato 

1/2015 Revisjonsnotat om oppfølging av vedtak – 
viltnemda.  

26.2.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

Saksdokumenter 

 Revisjonsnotat om oppfølging av vedtak - viltnemda 

Saksopplysninger 

Kontrollutvalget har bedt revisjonen om å gjennomføre en undersøkelse av 

rådmannens oppfølging av kommunestyrets sak 50/14, punkt 9 som lyder som 

følger: 

«Rådmannen bes med bakgrunn i tidligere vedtak legge fram sak om 

permanent oppnevning av rovviltlag. Rådmannen bes å legge fram sak om mål 

og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen for kommunestyret, etter innstilling 

fra viltnemda.» 

 

Revisjonen har lagt følgende problemstilling til grunn i undersøkelsen: 

Hvordan har rådmannen i Nittedal fulgt opp kommunestyrets vedtak? Har 

rådmannen lagt fram sakene for kommunestyret? Hva er eventuelt årsakene til 

at rådmannen ennå ikke har lagt fram sakene for kommunestyret? 

 

Revisjonens samlede vurdering i undersøkelsen er som følger: 

Revisjonen konstaterer at det er fastsatt tidspunkter for saksframlegg til 

kommunestyret i begge sakene. Årsaken til manglende framdrift i de to sakene 

skyldes en misforståelse mellom kommuneadministrasjonen og kontoret, og 

fordi Nittedal kommune sin timeandel av utredningsarbeid på Regionskontoret 

landbruk var brukt opp på andre saker knyttet til viltforvaltningen. Revisjonen 

påpeker at det er positivt at kommuneadministrasjonen i Nittedal og 

Regionskontoret landbruk er i gang med et arbeid for å utvikle gode rutiner for 

samarbeid. 
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Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar saken til etterretning. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Spørsmålet om habilitet for nestleder Arvid Ruus ble vurdert av 

kontrollutvalget, og utvalget vedtak var at nestleder var habil.  

Leder for viltnemda, Leif-Arne Gran, var invitert for å svare på spørsmål fra 

utvalget. Det ble stilt spørsmål om konsekvenser vedrørende manglende 

framdrift av sakene til kommunestyret, manglende midler til drift og 

regionskontoret og viltnemdas instruks.   
 

Kontrollutvalgets vedtak 

1. Kontrollutvalget er sterkt kritisk til at administrasjonen ikke har klart, etter 
kommunestyre sak 50/14, å fremlegge sak om mål og retningslinjer for 
hjorteviltforvaltningen raskere.   

2. Kontrollutvalget ber om å få se alle avtaler og budsjett som foreligger 
mellom kommunen og Regionskontoret landbruk vedrørende 
sekretærfunksjonen. 

 

Sign. Utskrift 
Nittedal kommune 
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Sak nr. Sak Møtedato 

2/2015 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014. 26.2.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 Kontrollutvalget i Nittedal kommune sin årsrapport for 2014 
 

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.  
 
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2014, 
se vedlegg. 

 

Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas. 
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalget gjennomgikk forslag til årsrapport for 2014. 
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Kontrollutvalgets vedtak 

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas. 
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til orientering. 
 
 

Sign. Utskrift 
Nittedal kommunestyre 
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Sak nr. Sak Møtedato 

3/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 26.2.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 

Saksopplysninger 

Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 

 

Forslag til vedtak 

Saken tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

I forbindelse med oppstart av Romerike Revisjon IKS fikk kontrollutvalget en 

presentasjon av selskapet fra daglig leder, Nina Neset. For øvrig fikk 

kontrollutvalget en orientering om revisjonens løpende oppgaver. 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

4/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 26.2.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2015 for kontrollutvalget i Nittedal, med jnr. 1 til 1 -2015. 
2. Kvartalsrapport for 3. og 4. kvartal fra Romerike revisjon IKS. 
3. Kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for 

Nittedal kommune. 
4. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2015 (legges ikke ved da dette er 

første møte i 2015). 
5. Tiltaksplan 2015, sist redigert 19.2.15. 

 

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. 
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Kontrollutvalgets vedtak 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 
 
 
 
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

5/2015 Eventuelt. 26.2.15 
 

Saksbehandler 

 

Saksdokumenter 

 

Saksopplysninger 

Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

  

  Torsdag 9.4.2015, kl. 18.00. 

 

 

Forslag til vedtak 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 
 
 
 
 

Sign. Utskrift 
 

 


