
KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 

 

 

 

Møtebok 
 

Sted: Rådhuset, møterom Krepsen. 

Tid: Onsdag 27.5.2015, kl. 18:00 – 19:55. 

Tilstede 
medlemmer 

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

Tilstede 
varamedlemmer 

Rikard Pettersen 

Forfall Jan Rune Fjeld (nestleder)  

Andre Fra Romerike Revisjon 

Avdelingsleder forvaltningsrevisjon Oddny Ruud Nordvik, prosjektleder 
forvaltningsrevisjon Øyvind N. Grøndahl, forvaltningsrevisor Lars-Ivar Nysterud 
og oppdragsansvarlig revisor Marion Hauan.     
Fra Romerike kontrollutvalgssekretariat 
Konsulent Øystein Hagen. 

Behandlede saker Sak nr. 16/2015 - 21/2015. 

 16/2015 Utsatt sak: Revisjonsbrev nr. 1 - årsregnskapet 2014. 

 17/2015 Forvaltningsrevisjonsrapport - Kriterier for tildeling av 

sykehjemsplass.  

 18/2015 Romerike Revisjon IKS orienterer om ekstern 

varslingsordning.  

 19/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 

 20/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 

 21/2015 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. 

 

John Arne Dalby (sign.) 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

UTSKRIFTER 

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

16/2015 Utsatt sak: Revisjonsbrev nr. 1 - 
årsregnskapet 2014. 

27.5.15 

11/2015 Revisjonsbrev nr. 1 - årsregnskapet 2014. 23.4.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

1. Revisjonsbrev nr. 1 - årsregnskapet 2014 

2. Rådmannens kommentar til Revisjonsbrev nr. 1 – årsregnskapet 2014  

 

Saksopplysninger 

Denne saken ble satt opp til behandling i kontrollutvalgets møte den 23.4.15, 

sak 11/2015. Kontrollutvalget besluttet å utsette saken til neste møte den 

27.5.15. Saken settes opp til behandling i denne saken. 

   

I revisjonsforskriftens § 4 er det oppgitt flere forhold som revisor plikter å 

påpeke skriftlig. Ved revideringen av årsregnskapet har revisjonen avdekket 

fem forhold som etter deres vurdering bør opplyses om og få større 

oppmerksomhet i 2015. Anmerkningen er av en slik karakter at det ikke har 

hatt innvirkning på konklusjonen i revisors beretning for årsregnskapet 2014. 

 

Kontrollutvalgsforskriftens § 8 fastslår at kontrollutvalget skal påse at slike 

påpekninger blir fulgt opp. 

 

De forhold det nummererte brev tar opp gjelder:  

 Budsjett 2014 

 Formelle forhold ved avlagt regnskap 

 Driftsregnskapet 

 Investeringsregnskapet 

 Balanseregnskapet 
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Rådmannens skriftlige kommentar til brevet er vedlagt saken (vedlegg 2).  

 

Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar rådmannens kommentarer til orientering. 

2. Kontrollutvalget vil følge opp de påpekninger som er gjort i revisjonsbrev nr. 

1 - årsregnskapet 2014, og forutsetter at disse forholdene er brakt i orden 

ved avleggelse av regnskapet for 2015.    

 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalget behandlet revisjonsbrev nr. 1 - årsregnskapet 2014.  

 

Kontrollutvalgets vedtak 

1. Kontrollutvalget tar rådmannens kommentarer til orientering. 
2. Kontrollutvalget vil følge opp de påpekninger som er gjort i revisjonsbrev 

nr. 1 - årsregnskapet 2014, og forutsetter at disse forholdene er brakt i 
orden ved avleggelse av regnskapet for 2015.   

 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

17/2015 Forvaltningsrevisjonsrapport - 
Korttidsopphold i institusjon 
(tildelingspraksis og internkontroll). 

27.5.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 Forvaltningsrevisjonsrapport – Korttidsopphold i institusjon 

(tildelingspraksis og internkontroll).  

 

Saksopplysninger 

Kontrollutvalget ba 28.3.13 rådmannen orientere om kriterier, vilkår for 

tildeling av opphold på omsorgsboliger og sykehjem i Aurskog-Høland 

kommune. I møtet 20. mai samme år sa utvalget under behandlingen av sak 

22/13 Kriterier for tildeling av sykehjemsplass at «Kontrollutvalget er av den 

oppfatning at kommunen bør starte et arbeid for å lage kriterier for tildeling av 

institusjonsplass. Dette vil sikre økt grad av likebehandling av søkere». Utvalget 

vedtok følgende:  

Kontrollutvalget oppfordrer rådmannen til å utarbeide retningslinjer for 

tildeling av institusjonsplass i Aurskog-Høland kommune. Rådmannens 

tilbakemelding imøtesees innen 1.10.13. 

 

Rådmannen la frem kriterier som ble vedtatt av kommunestyret 4.11.13. 

 

Under behandlingen av sak 38/13 Forslag til forvaltningsrevisjon – tildeling av 

sykehjemsplass sa kontrollutvalget at det ønsket å få revidert rutinene som 

kommunestyret vedtok, og ba revisjonen komme tilbake med forslag til plan for 

gjennomføring. 
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Revisjonen la frem forslag til plan for et forvaltningsrevisjonsprosjekt i mai 

2014, som ble bearbeidet videre og vedtatt i september samme år. 

 

Rapporten er nå ferdig og oversendt kontrollutvalget for behandling. 

 

Undersøkelsen er gjennomført i perioden oktober 2014 til april 2015 av 

Romerike Revisjon IKS.  

 

Formålet med prosjektet har vært å undersøke i hvilken grad kommunens 

praksis ved tildeling av korttidsopphold i institusjon bygger på faglige 

standarder og er i samsvar med krav til god saksbehandling.  

 

Revisjonen ser i denne rapporten på følgende problemstillinger:  

1. Er kommunens praksis for tildeling av institusjonsplasser forankret i 

faglige kriterier og er saksbehandlingen i samsvar med krav til 

forvaltningsloven? 

2. Er det etablert en internkontroll som bidrar til å sikre god praksis ved 

tildeling av institusjonsplasser? 

3. Følger kommunen retningslinjene og har den en tilfredsstillende praksis 

for regnskapsføring og rapportering av styringsindikatorer for tildeling av 

institusjonsplasser? 

 

Etter sekretariatets vurdering er problemstillingene besvart. 

 

Kriterier for tildeling av institusjonsplass var det som kontrollutvalget 

opprinnelig var opptatt av, og dette blir behandlet under problemstilling 1.  

   

Revisjonskriteriene i denne forvaltningsrevisjonen er utledet fra autoritative 

kilder innenfor det reviderte området. Kilder til revisjonskriterier er samlet 

beskrevet i rapportens punkt 1.4. 
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Undersøkelsen er gjennomført i henhold til RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbund.  

 

Undersøkelsen bygger på tilgjengelig statistikk, dokumentanalyse, 

intervjuer/epost-kommunikasjon og spørreundersøkelser.  
 

Rapportens oppbygning er som følger: 

Kapittel 2 beskriver hva slags metoder som er benyttet i undersøkelsen. I 

kapittel 3 gis en samlet fremstilling av revisjonskriteriene som ligger til grunn 

for undersøkelsen.  

 

Kapittel 4 gir en oversikt over organisering og bemanning av enhetene som har 

ansvar for tildeling av institusjonsplasser. I kapittel 5 undersøkes nærmere 

kommunens praksis for deling av institusjonsplasser, mens kapittel 6 beskriver 

internkontrollen på området. Kapittel 7 omhandler grunnlaget for rapportering 

og kommunes bruk av styringsinformasjon.  

 

Etter hvert av kapitlene følger revisjonens vurdering. Revisjonens samlede 

vurdering og anbefalinger er plassert i sammendraget først i rapporten. 

 

Revisjonens samlede vurdering og konklusjon er som følger: 

Etter revisjonens vurdering er det i Aurskog-Høland kommune i all hovedsak 
etablert en forvaltningspraksis for tildeling av korttidsopphold i institusjon som 
bygger på faglige kriterier og anerkjente prinsipper for tildeling av helse- og 
omsorgstjenester. Saksbehandlingen er i samsvar med sentrale krav i 
forvaltningsloven og legger til rette for likebehandling i vurderingen av 
søknader.  
Det er nå etablert et tjenestekontor i kommunen med et helhetlig ansvar for 
tildeling av helse- og omsorgstjenester. Kontoret er i ferd med å få på plass 
rutiner for saksbehandlingen som etter revisjonens vurdering vil bidra til 
ytterligere å styrke internkontrollen for tildeling av institusjonsplasser.  
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Revisjonens anbefalinger av den gjennomførte undersøkelsen er følgende: 
1. Tildelingskriteriene bør på egnet måte gjøres tilgjengelig for kommunens 

innbyggere og bør omfatte de hovedprinsipper som legges til grunn for 

tildeling.  

2. Det må følges opp at det pågående arbeidet med nye internkontrollrutiner 

for tjenestekontoret sluttføres.  

3. Kommunen bør vurdere tiltak for å styrke bruken av IPLOS i 

funksjonsvurderingen av søkere og tiltak for å styrke opplæringen av ansatte 

som registrerer i IPLOS.  

 

Rapporten er forelagt rådmannen og høringssvaret er tatt inn i rapporten som 

vedlegg.  

    

Det legges opp til at revisjonen presentere rapporten i møte før 

kontrollutvalget behandler rapporten.  

 

Forslag til vedtak 

1) Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 

2) Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

a. Kommunestyret tar rapporten til orientering. 

b. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp rapportens 

anbefalinger. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Revisjonen presenterte forvaltningsrevisjonsrapporten for kontrollutvalget. 

Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. 
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Kontrollutvalgets vedtak 

1) Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 
2) Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

a. Kommunestyret tar rapporten til orientering. 
b. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp rapportens 

anbefalinger. 
 

Sign. Utskrift 
Aurskog-Høland kommunestyre 
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Sak nr. Sak Møtedato 

18/2015 Romerike Revisjon IKS orienterer om ekstern 
varslingsordning. 

27.5.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 

Saksopplysninger 

I kontrollutvalgs møte den 18.3.15 så ble det tatt opp en sak under eventuelt, 

sak 9/2015, vedrørende den eksterne varslingsordningen Aurskog- Høland 

kommune har med Romerike Revisjon IKS. Et av utvalgets medlemmer stilte 

spørsmål ved ordningen, og kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 

 

Kontrollutvalget vil be revisjonen om en orientering vedrørende den eksterne 

varslingsordningen Aurskog-Høland kommune har med Romerike Revisjon IKS.   

 

Kontrollutvalget har bedt revisjonen om en redegjørelse i denne saken og at 

det blant annet blir orientert om: Hvem har inngått avtale om ekstern 

varslingstjeneste, hvor omfattende er avtalen i forhold til de faste ordinære 

revisjonstjenestene, hvem kan utføre avrop på denne avtalen og hva er 

kontrollutvalgets rolle i forbindelse med ekstern varsling.   

  

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Avdelingsleder for forvaltningsrevisjon Oddny Ruud Nordvik redegjorde for den 

eksterne varslingsordningen som kommunen har inngått med Romerike 

Revisjon IKS. Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. 



KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 

 

 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
 
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

19/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 27.5.15 
 

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 

20/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 27.5.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2015 for kontrollutvalget i Aurskog-Høland, med jnr. 1 til 20 -
2015. 

2. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2015, sist redigert 20.5.15. 
3. Tiltaksplan 2015, sist redigert 20.5.15. 

 

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 

Hensikten er gjensidig orientering om aktuelle saker. Andre saker som 

kontrollutvalget vil ta opp til diskusjon er:  

  

 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalget gikk igjennom referatsakene. 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 
 
 
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

21/2015 Eventuelt. 27.5.15 
 

Saksbehandler 

 

Saksdokumenter 

 

Saksopplysninger 

Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

  

  Onsdag 2.9.2015, kl. 18.00. 

 

 

Forslag til vedtak 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 
 
 
 
 

Sign. Utskrift 
 

 


