
KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE

Kontrollutvalgets medlemmer Gunvor Helene Johansen (leder) 
Arnold Ruud (nestleder) 
Frøydis Brekke 
Hege Kristiansen Nettum 
Arild Hagen 

Kopi av innkallingen sendes: 

Ordfører Anne-Ragni K. Amundsen 

Rådmann Paul Glomsaker 

Revisor Romerike Revisjon IKS 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 

Tid Onsdag 10.6.2015, kl. 08:00 – 11:30. 

Sted Nannestad sykehjem, møterom 156/157. 

Sekretær Konsulent Øystein Hagen 
(Forfall må meldes så snart som mulig til tlf.: 67 93 45 81 / 99 50 34 02, 
e-post: oyshag@lorenskog.kommune.no) 

Innkalt til sak Rådmannen i sak 18/2015, 20/2015 og 21/2015. 

SAKSLISTE 

Sak nr. Sak Ca. tid for 
behandling 

18/2015 Virksomhetsbesøk til Nannestad sykehjem. 08:00 

19/2015 Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt - sykehjem. 09:30 

20/2015 Rådmannen orienterer om salg og skjenkebevilgninger, og plan 
for kontroller.  

10:00 

21/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel systemet. 10:30 

22/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 11:15 

23/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 11:20 

24/2015 Eventuelt. 11:30 

Gunvor H. Johansen (sign.) 
Kontrollutvalgets leder  

 Lørenskog 3.6.2015 

 Øystein Hagen 
 Konsulent 
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Sak nr. Sak Møtedato 

18/2015 Virksomhetsbesøk til Nannestad sykehjem. 10.6.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Som en del av det generelle tilsynet med forvaltningen gjennomfører 
kontrollutvalget virksomhetsbesøk. For å bli kjent med den kommunale 
forvaltningen, og for at ansatte i kommunen skal bli kjent med kontrollutvalget, 
besøker utvalget ulike kommunale virksomheter. Dette inkluderer også 
kommunale foretak og selskap.   

Formålet med besøket er blant annet å: 

 Bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgsarbeidet kjent i
kommunen

 Undersøke generelt om krav til internkontroll er kjent i virksomheten, og
om sentrale føringer knyttet til for eksempel etikk er kommunisert

 Sjekke utvalgte områder som for eksempel HMS, offentlige anskaffelser
og lignende ved å få orientering om og innsyn i system og rutiner

Kontrollutvalget har valgt å legge besøket til Nannestad sykehjem. 
Virksomhetsbesøket fremgår av kontrollutvalgets årsplan for 2015. 
Kontrollutvalget har bedt rådmannen om en generell orientering vedrørende 
virksomheten, samt en omvisning.    

Kontrollutvalget har også inviterer en ansattrepresentant om å være tilstede 
under besøket for eventuelt å kunne bidra med innspill og svare på spørsmål. 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
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Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

19/2015 Prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjekt - 
Tildelingskriterier og samhandlingsreformen. 

10.6.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

 Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tildelingskriterier og

samhandlingsreformen.

Saksopplysninger 

I forbindelse med kontrollutvalgets behandling av neste 

forvaltningsrevisjonsprosjekt den 18.2.15, sak 2/2015, så ble Romerike Revisjon 

IKS bedt om å utarbeide et notat om mulig vinkling for et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt.  

Revisjonsnotatet ble behandlet i kontrollutvalgsmøte den 25.3.15, sak 9/2015, 

og følgende vedtak ble fattet: 

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt på sykehjem fra 

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

for prosjektet i sitt møte den 10.6.2015. Revisjonens notat og diskusjonen i 

møtet legges til grunn for prosjektplanen. 

Prosjektplan for prosjektet legges frem i denne saken, og revisjonen foreslår 

følgende problemstillinger i dette prosjektet: 

1. Er kommunens praksis for tildeling av korttidsplasser på sykehjem forankret

i faglige standarder?

2. Fungerer samhandlingen med Ahus om utskrivningsklare pasienter i tråd

med inngåtte avtaler?
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Det legges opp til en fremdriftsplan som tilsier at rapporten blir behandlet på 

kontrollutvalgsmøtet 9.12.2015. Ut fra planen antar revisjonen et tidsforbruk 

på inntil 300 timer til prosjektet.     

Det legger opp til en behandling av vedlagte prosjektplanen i denne saken hvor 

kontrollutvalget må ta stilling til foreslåtte problemstillinger, fremdriftsplan og 

anslått tidsbruk for prosjektet.  

Forslag til vedtak 

Revisjonen bes å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tildelingskriterier 

og samhandlingsreformen. Prosjektplanen legges til grunn for prosjektet. Ved 

behov for vesentlig endringer av prosjektplanen i ettertid tas dette opp med 

kontrollutvalget. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 
Romerike Revisjon IKS



Vedlegg til sak 19/2015
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Sak nr. Sak Møtedato 

20/2015 Rådmannen orienterer om salgs- og 
skjenkebevilgninger. 

10.6.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

 Oversikt på antall salgs- og skjenkebevilgninger i Nannestad kommune,

og gjeldende plan for kontroller (ettersendes/deles ut i møtet).

Saksopplysninger 

Kontrollutvalget har bedt rådmannen om en skriftlig oversikt på antall salgs- og 

skjenkebevilgninger i Nannestad kommune per dags dato, samt gjeldende plan 

for kontroller.   

I tillegg har kontrollutvalget bedt rådmannen om en orientering på hva slags 

kontroller som gjennomføres, og hvordan blir de gjennomført i praksis.  

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

21/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-
handel systemet.   

10.6.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger  

I forbindelse med at Nannestad kommune har tatt i bruk et nytt e-handel 

system så har kontrollutvalget bedt rådmannen om en orientering vedrørende 

det nye systemet. 

Kontrollutvalget har bedt om en generell orientering om systemet, og at det 

blir sagt noe om internkontroll og attestering- og anvisningsrutiner i forbindelse 

med e-handel systemet. 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

22/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 10.6.15 

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 
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Sak nr. Sak Møtedato 

23/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 10.6.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2015 for kontrollutvalget i Nannestad, med jnr. 1 til 13 -2015.
2. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2015, sist redigert 3.6.15.
3. Tiltaksplan 2015, sist redigert 3.6.15.

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 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 



Postliste for kontrollutvalget i Nannestad 2015 

Jnr. Reg.dato Dok.dato Inn Ut Avsender/Mottaker Innhold Arkiv Merknader 

1 17.12.2014 11.12.2014 x Nannestad kommune Melding om vedtak i kommunestyre sak 
14/91 – plan for selskapskontroll for 
kommunene på Romerike. 

417.10.1 

2 5.2.2015 5.2.2015 x Nannestad kommune Melding om vedtak i kommunestyre sak 
15/2 – kontrollutvalgets årsplan for 2015. 

417.1.4 

3 25.2.2015 25.2.2015 x Nannestad kommune Særutskrift i sak 1/2015. 417.5.5 

4 25.2.2015 25.2.2015 x Romerike Revisjon IKS Særutskrift i sak 2/2015 og 3/2015. 417.5.5 

5 16.1.2015 16.1.2015 x Nannestad kommune Brev med innkalling av rådmannen til møte 
18.2.15. 

417.2.2 

6 18.3.2015 18.3.2015 x Romerike Revisjon IKS Revisjonsnotat om mulige vinklinger for et 
forv. rev. prosjekt innenfor områdene 
barnevern, 
byggeprosjekter/prosjektregnskap og 
sykehjem.  

417.9.2 

7 30.4.2015 15.4.2015 x Romerike Revisjon IKS Revisjonsberetning for Nannestad 
kommune 2014. 

417.7.3 

8 30.4.2015 15.4.2015 x Romerike Revisjon IKS Revisjonsbrev nr. 3 for Nannestad kommune 
2014. 

417.7.2 

9 20.4.2015 15.2.2015 x Nannestad kommune Oversendelse av årsregnskap 2014. 417.7.3 

10 5.5.2015 5.5.2015 x Nannestad kommune Årsberetning 2014. 417.7.3 

11 12.5.2015 12.5.2015 x Nannestad kommune Rådmannens kommentarer til revisjonsbrev 
nr. 3 for Nannestad kommune 2014. 

417.7.2 

12 27.5.15 27.5.15 x Romerike Revisjon IKS Prosjektplan sykehjem Nannestad. 417.9.2 

13 28.5.15 28.5.15 x Nannestad kommune Innkalling av rådmannen til utvalgets møte 
den 10.6.15. 

417.2.2 

14 

15 

16 

17 

18 

Vedlegg 1 til sak 23/2015
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SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 2015 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

29.10.14 32/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

1. Kontrollutvalget ønsker en orientering fra

administrasjonen om Holter kulturhus våren 2015.

2. Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til

orientering.

Rådmannen 

våren 2015 

Sekretær vil 

innkalle 

rådmannen. 



10.12.14 35/2014 Kontrollutvalgets årsplan for 

2015. 

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2015 

med de endringer som fremkom i møtet. 

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til 

vedtak: 

• Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2015 til 

orientering. 

Kommunestyret Avventer 

kommunestyrets 

behandling 

Kommunes

tyret 

3.2.15, sak 

15/2. 



10.12.14 38/2014 Eventuelt. Kontrollutvalget vil be rådmannen om en orientering vedrørende 

kommunens rutiner på bruk av kommunale kjøretøy. 

Kontrollutvalget ønsker å undersøke hvilke regler, rutiner og 

kontrollaktiviteter som er etablert rundt disponering av kommunale 

kjøretøy. 

Sekretær vil 

innkalle 

rådmannen. 

Kontrollutv

algsmøtet 

18.2.15. 



18.2.15 1/2015 Kontrollutvalgets årsrapport 

for 2014. 

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas.

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2014

til orientering.

Særutskrift er 

sendt til 

kommunestyret 

25.2. 

Avventer 

kommunestyrets 

behandling. 

Behandlet i 

kommunest

yret 

24.3.15, 

sak 15/16 



18.2.15 2/2015 Bestille neste 

forvaltningsrevisjonsprosjekt. 

1. Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide et notat til neste

kontrollutvalgsmøte om mulig vinkling for et

forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor områdene barnevern,

byggeprosjekter/prosjektregnskap og sykehjem.

2. Kontrollutvalget utsetter saken til neste møte.

Særutskrift er 

sendt til 

Romerike 

Revisjon IKS 

25.2. 

Behandles i møte 

25.3. 


18.2.15 3/2015 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS. 

Kontrollutvalget ber revisjonen om en redegjørelse i sitt neste 

møte for revisjonsstandard ISRS 4400, samt en redegjørelse på 

revisjonens handlinger i forbindelse med prosjektregnskap. For 

øvrig tas saken tas til orientering. 

Særutskrift er 

sendt til 

Romerike 

Revisjon IKS 

25.2. 

Behandles i møte 

25.3. 


Vedlegg 2 til sak 23/2015
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

18.2.15 4/2015 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


18.2.15 5/2015 Eventuelt. Kontrollutvalget vil be rådmannen om en orientering rundt 

kommunens sikkerhet og kontroll med kommunens 

overvåkningskameraer. 

Brev sendes 

rådmannen. 

Behandles i møte 

10.6. 


18.2.15 6/2015 Orientering ved rådmannen om 

kommunens rutiner på bruk av 

kommunale kjøretøy. 

Redegjørelsen tas til orientering, men kontrollutvalget ønsker å 

følge opp saken videre. 


18.2.15 7/2015 Orientering ved rådmannen om 

varslingssaker 2014. 

Deler av saken behandles for lukkede dører. 

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 


25.3.15 8/2015 Revisjonen orienterer om 

revisjonsstandard ISRS 4400, 

samt revisjonens handlinger i 

forbindelse med 

prosjektregnskap. 

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å legge frem en sak om 

revidering av revisjonshandlinger i forbindelse med 

prosjektregnskap/sluttregnskap, jf. Nannestad kommunes 

økonomireglement punkt 3.5. 

ROKUS Settes opp til 

behandling i juni 

møtet. 

25.3.15 09/2015 Revisjonsnotat med mulige 

vinklinger for 

forvaltningsrevisjonsprosjekter

. 

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt på 

sykehjem fra Romerike Revisjon IKS. Utvalget ber revisjonen om 

å legge frem en prosjektplan for prosjektet i sitt møte den 

10.6.2015. Revisjonens notat og diskusjonen i møtet legges til 

grunn for prosjektplanen. 

Romerike 

Revisjon IKS 

Prosjektplan 

behandles i juni 

møtet. 



25.3.15 10/2015 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS. 

Saken tas til orientering. 


25.3.15 11/2015 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

1. Deler av saken behandles for lukkede dører med hjemmel i

kommunelovens § 31 nr. 3.

2. Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til

orientering.



25.3.15 12/2015 Eventuelt. 


13.5.15 13/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til 

årsregnskapet for 2014. 

Kontrollutvalgets uttalelse til Nannestad kommunes årsregnskap 

2014 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til 

Kommunestyret Behandlet i 

kommunest



______________________________________________________________________________________________________________________________ 

3 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

forvaltnings- og økonomiutvalget. yret 

xx.xx.15, 

sak xx/xx. 

13.5.15 14/2015 Revisjonsbrev nr. 3 – 

årsregnskapet 2014. 

1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

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

revisjonsbrev nr. 3 - årsregnskapet 2014, og forutsetter at

disse forholdene er brakt i orden ved avleggelse av regnskapet

for 2015.

Følges opp i 

forbindelse med 

årsregnskapet for 

2015. 



13.5.15 15/2015 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS. 

Saken tas til orientering. 


13.5.15 16/2015 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


13.5.15 17/2015 Eventuelt. 1. Kontrollutvalget vil be rådmannen om en oversikt på antall

salgs og skjenkebevilgninger per dags dato, og gjeldende plan

for kontroller. I tillegg ber utvalget rådmannen om en

orientering på hva slags kontroller som gjennomføres og

hvordan blir de gjennomført i praksis.

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet innhente informasjon fra

rådmannen om hva som skjer med svømmeundervisningen i

forbindelse med at bassenget på ungdomsskolen er lekk og

stengt frem til høsten. Samt status på stengt kommunal vei

(Holterveien).

Sekretær 

innkaller 

rådmannen 

vedr. punkt 1.  

Sekretær 

tilskriver 

rådmannen 

vedr. punkt 2 

og ber om et 

kortfattet notat. 

10.6.15 18/2015 



TILTAKSPLAN 

2015 

KONTROLLUTVALGET I 

NANNESTAD KOMMUNE 

Oppdatert 3.6.15 

Vedlegg 3 til sak 23/2015



Kontrollutvalget i Nannestad kommune 

___________________________________________________________________________ 2 

Faste saker hvert møte 
 Orientering/rapportering fra revisjonen.

 Oversikt over saker behandlet / til oppfølging i kontrollutvalget.

 Referatsaker.

 Eventuelt.

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen 
18.2.15  Orientering ved rådmannen om kommunens rutiner på bruk av kommunale kjøretøy.

 Tips og varslingssaker i 2014, samt orientering om en pågående sak.

25.3.15  Revisjonen orienterer om revisjonsstandard ISRS 4400, samt revisjonens handlinger i

forbindelse med prosjektregnskap.

 Rådmannen orienterer om mislighetssak i kommunen.

 Rådmannen orienterer om GPS/kjørebok i kommunens kjøretøy.

13.5.15  

10.6.15  Virksomhetsbesøk til Nannestad sykehjem.

 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet.

 Oversikt fra rådmannen på antall salgs og skjenkebevilgninger per dags dato, og

gjeldende plan for kontroller. I tillegg ber utvalget rådmannen om en orientering på

hva slags kontroller som gjennomføres og hvordan blir de gjennomført i praksis.

16.9.15  Kontrollutvalget ber sekretariatet om å legge frem en sak om revidering av

revisjonshandlinger i forbindelse med prosjektregnskap/sluttregnskap, jf. Nannestad

kommunes økonomireglement punkt 3.5.

4.11.15  Opplæring av nytt kontrollutvalg.

9.12.15  

Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 
18.2.15  

25.3.15  

13.5.15  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2014.

10.6.15  

16.9.15  

4.11.15  

9.12.15  Orientering om plan for revisjonsstrategi og revisjonsplan for regnskapsåret 2015.

Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon 
18.2.15  Bestille neste forvaltningsrevisjonsprosjekt.

25.3.15  Behandle notat fra revisjonen på mulig vinkling for et forvaltningsrevisjonsprosjekt

innenfor områdene barnevern, byggeprosjekter/prosjektregnskap og sykehjem.

13.5.15  

10.6.15  Behandle prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet - sykehjem.

16.9.15  

4.11.15  

9.12.15  Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Sykefravær og tjenestekvalitet.

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - Kompetanse i tjenestene.

 Overordnet analyse.
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Møte Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
18.2.15  

25.3.15  

13.5.15  

10.6.15  

16.9.15  Behandle selskapskontroll Romerike Industriservice AS.

4.11.15  Behandle selskapskontroll ØRAS IKS.

9.12.15  Overordnet analyse.

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
18.2.15  

25.3.15  

13.5.15  

10.6.15  

16.9.15  Revisjonen rapporterer på ressursbruk for revisjonsåret 2014.

 Kontrollutvalget og Romerike Revisjon IKS utarbeider en skriftlig avtale om

finansiell- og forvaltningsrevisjon for 2015.

4.11.15  

9.12.15  Oppdragsansvarlig revisorer avgir skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet.

Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
18.2.15  

25.3.15  

13.5.15  

10.6.15  

16.9.15  Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2015 legges fram for

kontrollutvalget.

4.11.15  

9.12.15  

Møte Oppgaver knyttet til kontrollutvalgets rapportering 
18.2.15  Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas, og sendes kommunestyret til orientering.

25.3.15  

13.5.15  

10.6.15  

16.9.15  

4.11.15  

9.12.15  Kontrollutvalgets årsplan for 2016 vedtas, og sendes kommunestyret til orientering.
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Sak nr. Sak Møtedato 

24/2015 Eventuelt. 10.6.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

Onsdag 16.9.2015, kl. 08.00. 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 




