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Sak nr. Sak Ca. tid for 
behandling 

8/2015 Orientering ved daglig leder i Sørum kommunalteknikk KF. 18:00 

9/2015 Orientering ved styreleder i Sørum kommunale eiendomsselskap 
KF. 

19:00 

10/2015 Korrigering av tidligere notat – Sørum kommunale 
eiendomsselskap KF leie av lokaler.  

20:00 

11/2015 Varslingssaker 2014. 20:30 

12/2015 Skriftlig oversikt fra rådmannen over kommunens kunstsamling. 20:45 

13/2015 Dokumentgjennomgang ved revisjonen vedrørende leieavtale 
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21:15 

14/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 21:45 

15/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 21:50 

16/2015 Eventuelt. 22:00 
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Sak nr. Sak Møtedato 

8/2015 Orientering ved daglig leder i Sørum 
kommunalteknikk KF.  

17.3.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

1. Miljø- og utviklingsutvalget sak 0050/11 

2. Kommunestyret sak 61/12 

 

Saksopplysninger 

Kontrollutvalget behandlet i sak 1/2015 en henvendelse vedrørende 

reservevann og høydebasseng på Sørumsand. I den forbindelse fattet 

kontrollutvalget følgende vedtak: 

Kontrollutvalget vil innkalle daglig leder i Sørum kommunalteknikk KF. 

Kontrollutvalget vil be om en orientering for kostnadsoverskridelsene i 

forbindelse med høydebassenget for Sørumsand, samt at det orienteres om 

kommunens avtale med NRV vedrørende vannforsyning. 

Kontrollutvalget har innkalt daglig leder i Sørum kommunalteknikk KF, Morgan 

Lervaag. 

Det er vist til miljø- og utviklingsutvalgets sak 0050/11 og kommunestyre sak 

61/12 i denne saken (vedlegg 1 og 2). 

 

Forslag til vedtak 

Saken legges frem uten innstilling. 
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Saksfremlegg 

Arkivsak: 11/3092-2

Sakstittel: OPPSTARTSSAK FOR HØYDEBASSENG SØRUMSAND 

K-kode: M14  

Saksbehandler: Anita Veie 

Innstilling: 
::: &&& Sett inn innstillingen under &&& 

Det gis tilslutning til at det startes arbeid med detaljregulering av område for høydebasseng for 

Sørumsand med hjemmel i plan-og bygningslovens § 12-8.  

Planen utløser konsekvensutredningsplikt i hht. plan- og bygningslovens § 12-10, jf § 4-2 andre ledd. 

Lokalisering av anlegget skal avklares etter vurdering av to alternativ, i Orderudåsen og i 

Gullsmedåsen. Planarbeidet skal bygge på de forutsetninger som er beskrevet under vurderinger i 

saksfremlegget. 

::: &&& Sett inn innstillingen over &&& 

Sørum kommunalteknikk KF (SKT KF) ønsker å starte en planprosess for etablering av nytt 

høydebasseng på Sørumsand.  

Vedlegg: 
Brev fra SKT KF av 8.7.11 

Kart som viser alternative lokaliseringer av høydebasseng 

Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: 

 Ingen

Saksutredning: 
... &&& Sett inn saksutredningen under &&& 

Bakgrunn for saken: 
SKT KF ønsker å etablere et høydebasseng på Sørumsand for å bedre kapasitet og sikkerhet i 

vannforsyningen til Sørumsand som i dag ikke er tilfredsstillende. Etablering av tiltaket utløser 

reguleringsplikt med konsekvensutredning, denne saken fastsetter rammene for reguleringsarbeidet. 

Saksopplysninger: 
Nytt høydebasseng er innarbeidet i Økonomiplan for SKT KF 2012 – 2015 med ferdigstillelse i løpet 

av 2012. Anlegget vil kreve et areal på ca 3 daa i tillegg til adkomst og ledningstraseer. Det er vurdert 

tre mulige plasseringer av nytt høydebasseng (vedlagt kartutsnitt), og SKT KF ønsker å sette i gang 

med regulering av alternativ 1. Rådmannen anbefaler at alternativ 1 og 2 inkluderes i utredingsfasen. 

Alternativ 1: Orderudåsen like øst for Skogkanten barnehage ca på kote 187 moh. Området ligger i 

LNF-område hvor natur, landskap og friluftsliv er dominerende, inntil regulert boligområde. Krever 

nytt ledningsnett langs Orderudvegen, ca 1 km. 

Alternativ 2: Gullsmedåsen ved Monsruddamtjernvegen på ca kote 187 moh. Området er LNF 

formål. Krever opparbeidelse av 1,5 km ledningsnett nordover frem til Blakervegen og er avhengig av 
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prosjekt for etablering av reservevannforbindelse mellom Aurskog-Høland og Nedre Romerike 

vannverk IKS fra Blakervegen til Sørumsand. 

Alternativ 3: Orderudjordet næringsområde på kote 125 moh. Krever trykkreduksjon av vann tilført 

fra Tretjern. Krever lite ny infrastruktur utover det som likevel trengs ved utygging av 

næringsområdet. 

Forhold til eksisterende plandokumenter: 
Ingen av alternativene ligger i regulert område, kommuneplanens arealdel gjelder. 

Forhold til gjeldende vedtak: 
Utbygging av høydebasseng er i samsvar med økonomiplan for SKT KF 2012 – 2015. 

Økonomiske konsekvenser: 
Investering og drift inngår i SKT KF sin økonommiske ramme. 

Bærekraftig utvikling: 
Etablering av høydebasseng vil bedre kapasitet og sikkerhet i vannforsyningen til Sørumsand, noe 

som også gir bedre brannvannskapasitet. Tiltaket er et viktig bidrag til en bærekraftig utvikling av 

samfunnet lokalt. 

Bemanningskonsekvenser: 
Ingen for kommunen. 

Uttalelse fra andre utvalg: 
Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: 

 Eldrerådet (ja/nei)? Får reguleringssaken til høring.

 Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Får reguleringssaken til høring.

 Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? Får reguleringssaken til høring.

 Andre råd/utvalg – I tilfelle hvilke(t)? nei

Alternative løsninger: 
Alternativ 3 inkluderes også i konsekvensutredningen. Det gjøres en vurdering av hvilke bidrag til 

infrastruktur plassering på næringsområdet kan gi. 

Vurdering: 

Valg av alternativ 

Alternativ 3 på Orderudjordet mener rådmannen er mindre aktuelt, da sentrumsnære næringsarealer 

er et knapphetsgode som ikke bør benyttes til dette formålet. En plassering av anlegget her kan 

imidlertid bidra til etablering av veger i området. Det er ennå ikke avklart hvilke aktører som tar 

ansvaret for utvikling av næringsområdet når områderegulering er på plass, og SKT KF kan ved å 

etablere anlegg og veger gi drahjelp for utviklingen.  

Alternativ 2 er lokalisert mer skjermet for bebyggelse og med mindre potensial for konflikter med 

andre interesser. Det er friluftsinteresser i området. Krever samordning med prosjekt i regi av Nedre 

Romerike vannverk IKS, noe som kan føre til at etableringen tar lengre tid. 

Alternativ 1 er lokalisert nær bebyggelse, men med mulighet for skjerming. Anlegget vil bli mer 

tilgjengelig for folk. Området har sterke friluftsinteresser. SKT KF vil eie og ha kontroll på alle deler 

av prosjektet i fht framdrift. 

Verken alternativ 1 eller 2 kommer i konflikt med kommunens arealstrategi og fremtidig 

utbyggingsretninger. Mulighetene til å benytte eksisterende infrastruktur og vannfaglige kvaliteter 

synes avgjørende for valget av alternativ 1. Rådmannen anbefaler at alternativ 1 og 2 inngår sammen 



med nullalternativet i konsekvensutredningen, og valg av område gjøres etter konsekvenser og 

avbøtende tiltak er utredet. 

Prosess 

Gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak kan først skje etter forsvarlig planavklaring, her 

anbefales utarbeidet en detaljreguleringsplan. Planområdet alternativ 1 og 2 ligger som LNF-formål i 

kommuneplanen, og planen må ta hensyn til lovens krav om konsekvensutredning av 

utbyggingsområder (PBL § 4-2 andre ledd). En vurdering av tiltaket opp mot ”Forskrift om 

konsekvensutredninger” § 2 bokstav f og opplisting i forskriftens vedlegg 1, gjør det klart at tiltaket 

ikke omfattes av denne. § 3 bokstav d; ”detaljregulering som innebærer endringer av kommuneplan 

eller områderegulering” skal utredes dersom de faller inn under ett eller flere punkter i § 4. Bokstav 

c sier: ”er lokalisert i større naturområder som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv, herunder 

markaområder, eller i viktige vassdragsnære områder som ikke er avsatt til utbyggingsformål eller i 

overordnede grønnstrukturer og viktige friområder i byer og tettsteder, og hvor planen eller tiltaket 

kommer i konflikt med friluftslivsinteresser” 

Alternativ 1 faller klart inn under dette punktet, muligens også alternativ 2. Planarbeidet utløser 

dermed plikt til å utarbeide konsekvensutredning.  

Etter at det er avholdt forhåndskonferanse kan det varsles oppstart og utarbeides planprogram som 

skal høres før det fastsettes av Miljø- og utviklingsutvalget. 

Viktige hensyn i planarbeidet 

Det må gjøres vurderinger av hvordan natur, landskap- og friluftslivinteressene blir berørt, og foreslås 

avbøtende tiltak dersom det er behov for det. 

Forholdet til tilliggende boligbebyggelse og barnehage med vurdering av konsekvenser for 

eksisterende bebyggelse må vurderes. 

Tiltakes beliggenhet i landskapet og estetiske hensyn skal vektlegges i planprosessen. 

Informasjons- og kommunikasjonstiltak: 
Saken er tilgjengelig på kommunens nettsider. Oppstart av regulering vil bli annonsert i avis, på 

kommunens nettsider og brev sendt direkte til berørte parter. 

... &&& Sett inn saksutredningen over &&& 

Utskrift av saken til: 

 Saksbehandler

Sørumsand, den 15. august 2011 

Seksjonsleder: Inger Kronen Tveranger 



Besøksadresse: 
Kuskerud, Kuskerudvegen 9 

Sentralbord:  63 82 53 00 www.sorum.kommune.no 

Postadresse: 
Postboks 113, 1921 SØRUMSAND 

Faksnr.: 63 82 53 99 e-post:  postmottak@sorum.kommune.no 

Fakturaadresse: 
PB 3, 1921 Sørumsand 

Direkte innvalg: Org.nr. 986 366 830 

Sørum kommune 
Sørum kommunalteknikk KF 

Sørum kommune 
Plan- og utbyggingsseksjonen 
Postboks 113 
1921 SØRUMSAND 

Dato : 08.07.2011 
Saknr. : 11/3092-1 
Saksbehandler : John Ingar Evjemo 
Arkivkode : M14 
Deres ref. : / 
Gradering : 

NYTT HØYDEBASSENG SØRUMSAND - OPPSTARTSAK 

Sørum Kommunalteknikk KF (SKT KF) ønsker med dette at planprosess for etablering av nytt 
høydebasseng på Sørumsand igangsettes. Dette brevet er ment som grunnlag for oppstartsak som skal 
behandles i Miljø- og utviklingsutvalget.. Det vises for øvrig til møte med Plan- og 
utbyggingsseksjonen (PLU) i Sørum kommune 28.06.2011. Deltakere var Anita Veie (PLU), Hogne 
Røisheim (SKT KF) og John Ingar Evjemo (SKT KF). 

Bakgrunn 

Bakgrunnen for saken er kapasitet og sikkerhet i vannforsyningen til Sørumsand som i dag ikke er 
tilfredsstillende. Sørumsand forsynes i dag via en vannledning over Glomma fra Nedre Romerike 
vannverk IKS. Ved et brudd på denne ledningen kan SKT KF åpne forsyning fra Blaker vannverk BA 
og Fet kommune via to mindre ledninger. Dette er imidlertid ikke tilfredsstillende i forhold til å 
opprettholde en god nok leveringskapasitet og -sikkerhet i forsyningen. Ved å bygge et nytt 
høydebasseng beliggende på Sørumsand vil man løse denne utfordringen. 

Foreløpige vurderinger indikerer også at brannvannsdekningen i Sørumsandområdet må forsterkes for 
å kunne gi tilstrekkelig leveringskapasitet til næringsområdet Orderud Næring som er innarbeidet i 
gjeldende kommuneplan. 

Nytt høydebasseng Sørumsand er innarbeidet i Økonomiplan for Sørum Kommunalteknikk KF 2012-
2015 med ferdigstillelse i løpet av 2012. Planen ble vedtatt av Kommunestyret 15. juni 2011. 

Plassering av nytt høydebasseng 

SKT KF har sett på 3 mulige plasseringer av nytt høydebasseng. 

Alternativ 1 er Orderudåsen like øst for Skogkanten barnehage ca. på kote 187 moh. Tenkt plassering 
ligger i LNF-område inntil regulert boligområde (se vedlagte kartutsnitt) 

Plasseringen er god i forhold til eksisterende infrastruktur som ligger like ved i Orderudvegen. 
Alternativet er også godt i forhold til eksisterende og fremtidige trykksoner på ledningsnettet, og 
nærheten til eksisterende ringledning på Sørumsand. Vannet renner inn i bassenget på selvfall fra H1 
Tretjern (NRV) uten trykkøkning og ekstra energikostnader. Dagens trykkøkningsstasjon PV200 
Orderud nede ved Orderudvegen 44 kan nedlegges og flyttes opp til høydebasseng. Gevinst er mindre 
energiforbruk i pumping og færre driftspunkter.  

Alternativet krever nytt ledningsnett langs Orderudvegen ned til dagens trykkøkningsstasjon PV200 
Orderud. Lengde er ca. 1 km.  

Vedlegg 1 til sak 8/2015
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Alternativ 2 er Gullsmedåsen ved Monsruddamtjernvegen på ca. kote 187 moh. Tenkt plassering ligger 
i LNF-område. 

Plasseringen er god i forhold til eksisterende og fremtidige trykksoner på ledningsnettet. Vannet kan 
renne inn i bassenget i selvfall fra H1 Tretjern (NRV) uten trykkøkning og ekstra energikostnader. Det 
ligger imidlertid ingen infrastruktur i området pr. i dag. Alternativet krever ca. 1,5 km nytt ledningsnett 
nordover frem til Blakervegen. Fra Blakervegen og mot Sørumsand er alternativet avhengig av 
prosjektet med reservevannsforbindelsen mellom Aurskog-Høland kommune og Nedre Romerike 
vannverk IKS. Det er mulig at alternativet også krever en ekstra vannledning sammen med dette 
prosjektet (ca. 1 km ekstra). Alternativet ligger en god del lengre fra dagens ringledning på Sørumsand 
og gir ikke de samme synergiene som alternativ 1. 

Alternativ 3 ligger på regulert industriområde på Orderudjordet. Koten er ca. 125 moh. 

Et slikt basseng kalles lavreservoar eller pumpebasseng. Det betyr at alt man må trykkredusere alt vann 
fra H1 Tretjern inn i bassenget (”drepe” energi som kunne vært utnyttet), og deretter pumpe det ut 
igjen. Alternativet krever en god del mer prosesstyring og er avhengig av reservekraft ved strømutfall. 
Plasseringen ligger imidlertid nært til sentrum og ringledning på Sørumsand. Alternativer krever lite ny 
infrastruktur i og med dette vil bygges ut i forbindelse med Orderudjordet næringsområde, men det bør 
drøftes om det er riktig å bruke denne type sentrumsnære næringsarealer til dette formålet. 

På bakgrunn av helhetlige vurderinger som er gjort av SKT KF, er det alternativ 1 som peker seg ut 
som det beste. 

Beskrivelse av området før utbygging 

Alternativ 1 ligger som tidligere nevnt som nabo til Skogkanten barnehage. Området består av 
furuskog med en del fjell i dagen. Det ser ut til å være utgangspunkt for stier og turgåing. Området er 
ikke omtalt i ”Kommunedelplan kulturminnevernplan 2009-2012”. 

Eiendomsforhold 

Hjemmelshaver ved alternativ 1 er Aksel Asbjørn Orderud gnr. 125, bnr. 1. 

Planprosess 

Det har vært avholdt et innledende møte med plan- og utbyggingsseksjonen den 28.06.2011. SKT KF 
melder nå inn oppstartsak som er planlagt til behandling i MU 30. august 2011. 

Asplan Viak er engasjert som konsulent for reguleringsplan, forprosjekt og detaljprosjektering. 
Forprosjektet er igangsatt og den påfølgende planbeskrivelsen vil inneholde konklusjoner og 
oppsummeringer fra forprosjektet. 

Beskrivelse av nytt høydebasseng Sørumsand – alternativ 1 

Et nytt høydebasseng antas å kreve et areal på ca. 3 da inklusive bassengflate og andre arealer 
(parkering og lignende). Adkomst kommer i tillegg.   

Volum på bassenget er ikke endelig avklart, men antas å ligge mellom 2500-4000 m3. Forprosjektet vil 
avdekke endelig volum. Form og fasong vil ikke bli avklart før etter anbudskonkurranse da det legges 
opp til en totalentreprise med funksjonsbeskrivelse. Mulige løsninger er ett rundt basseng, to runde 
bassenger eller rektangulært. Dette er avhengig av valg av leverandør. SKT KF vil likevel legge 
føringer til hvordan bassenget(er) skal ligge i terreng, utseende på synlige deler, opparbeidelse av 
området rundt etc.  
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Konsekvenser 

Det vil bli utarbeidet en ROS-analyse i forbindelse med forprosjektet. 

En kan likevel nevne at bassenget vil bli bygget med nødoverløp. Et nødoverløp vil kun være i drift i 
en unormal situasjon der for eksempel prosesstyringen av anlegget er ute av drift og vann strømmer inn 
i bassenget uten regulering. Det vannet som ikke forbrukes på ledningsnettet vil da gå i overløp som 
ledes vekk fra bebyggelse i området. 

Drifting av et slikt basseng vil normalt kreve ettersyn 1-2 ganger i uka. Da er det tatt hensyn til at man 
tar ukentlige vannprøver fra bassenget. Trafikkbelastningen i området på grunn av tiltaket vil være 
liten, og det er kun snakk om persontransport i normalsituasjonen.  

Med hilsen 

Hogne Røisheim John Ingar Evjemo 
Daglig leder Fagleder vann og avløp 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift. 

Vedlegg: 1. Kartutsnitt. 

Kopi til: 1. Anita Veie, Plan- og utbyggingsseksjonen, Sørum kommune. 



Saksprotokoll 

Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget 
Møtedato: 30.08.2011 
Utvalgsak: 50/11 
Arkivsak: 11/3092 - 3 
Tittel: SAKSPROTOKOLL: OPPSTARTSSAK FOR HØYDEBASSENG 

SØRUMSAND  

Behandling: 
Avstemmingen:  Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Det gis tilslutning til at det startes arbeid med detaljregulering av område for høydebasseng for 
Sørumsand med hjemmel i plan-og bygningslovens § 12-8.  

Planen utløser konsekvensutredningsplikt i hht. plan- og bygningslovens § 12-10, jf § 4-2 andre ledd. 

Lokalisering av anlegget skal avklares etter vurdering av to alternativ, i Orderudåsen og i 
Gullsmedåsen. Planarbeidet skal bygge på de forutsetninger som er beskrevet under vurderinger i 
saksfremlegget. 

Vedlegg 1 til sak 8/2015
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Arkivsak-dok. 12/01489-13 
Saksbehandler Anita Veie 

2. GANGS BEHANDLING AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
FOR HØYDEBASSENG FOR SØRUMSAND 

Rådmannens innstilling: 
Forslag til reguleringsplan for høydebasseng for Sørumsand, lokalisering i 
Orderudåsen, sist revidert 04.06.2012, vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven 
§ 12-12.

Vedlegg (iPad-brukere må hente vedlegget fra selve saken): 
1. Planbeskrivelse med bestemmelser og konsekvensutredning
2. Plankart datert 04.06.2012
3. Merknad fra Akershus fylkeskommune
4. Merknad fra Blaker vannverk
5. Merknad fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus
6. Referat fra møte med Skogkanten barnehage
7. Svar fra SKT KF til Blaker vannverk

Andre dokumenter som ikke er vedlagt, finnes på kommunens nettsider: 
M/U’s sak 18/12 vedrørende utleggelse av reguleringsplan med
konsekvensutredning til offentlig ettersyn. 
M/U’s sak 6/12, vedtak av planprogram.
M/U’s sak 50/11 vedrørende oppstart av planarbeid. 

Vedlegg 2 til sak 8/2015
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Oppsummering: 
Sørum kommunalteknikk KF (SKT KF) skal bygge et høydebasseng i nærheten av 
Sørumsand for å sikre en trygg vannforsyning og øke brannvannkapasiteten i 
området. To områder er vurdert. Det er utarbeidet planforslag med 
konsekvensutredning for begge alternativene, og de har vært til offentlig ettersyn. Det 
har kommet 3 merknader til saken. Rådmannen stiller seg bak SKT KF sin 
anbefaling av alternativ 1, Orderudåsen, av hensyn til leveringskapasitet, drift og 
framdrift ved etablering av høydebassenget. 

Bakgrunn for saken: 
Bakgrunnen for planen er å legge til rette for økt kapasitet og sikkerhet i 
vannforsyningen til Sørumsand, som i dag ikke er tilfredsstillende.  

Konsekvenser: 
Eksisterende planer: 
Området ligger som LNF-formål i kommuneplanen og er uregulert. 

Gjeldende vedtak: 
Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for to alternativ ble lagt ut til 
offentlig ettersyn av M/U 10.4.2012 som sak 18/12. 
Planprogram for konsekvensutredning ved regulering av høydebasseng Sørumsand 
ble fastsatt av M/U 31.1.2012. Konsekvensutredningen er i tråd med 
planprogrammet. 
Oppstartssak for høydebasseng Sørumsand ble behandlet i M/U 30. august 2011 
som sak 50/11. 
Utbygging av høydebasseng er i samsvar med økonomiplan for SKT KF 2012 –
2015. SKT KF har forskjøvet fremdriften og ser for seg en ferdigstillelse av anlegget i 
2013. 

Økonomi: Investering og drift inngår i SKT KF sin økonomiske ramme. Det pågår 
drøftinger mot NRV om medfinansiering og NRVs ansvar for tilfredsstillende 
vannforsyning.  

Bemanning: Ingen konsekvenser er oppgitt fra SKT KF. 

Bærekraftig utvikling: 
Etablering av høydebasseng vil bedre kapasitet og sikkerhet i vannforsyningen til 
Sørumsand, noe som også vil gi bedre brannvannskapasitet. Tiltaket er et viktig 
bidrag til bærekraftig utvikling av samfunnet lokalt. 

Vurdering/alternative løsninger: 
Høydebassenget vil være en lukket konstruksjon med vegghøyde på 6 meter. 
Inkludert toppen på bassenget blir høyden på 8,9 meter. Bunn av bassenget skal 
ligge på kote 185, mens terrenget i dag er på kote 187-189. Adkomstvegen er 
planlagt ca på kote 187. Bassenget blir altså senket 2 meter i forhold til terreng og 
planlagt høyde på adkomstvegen på fremsiden og 4 meter under terreng i bakkant. 
Dette vil gi en vegghøyde på 2 meter i bakkant og 4 meter i forkant. Topp basseng 
blir 4,9 meter i bakkant og 6,9 meter over terreng i forkant. Arealet på to stk basseng 
med ventilhus blir om lag 605 m2. Bassenget får et volum på 3000 m3.  
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Skissen viser bassenget slik det foreligger i tilbudene SKT KF har fått. 

Konsekvensutredningen viser at begge de utredede alternativene er gjennomførbare 
uten store negative konsekvenser. Begge alternativene har vært til offentlig ettersyn i 
perioden 16.4.2012 – 30.5.2012. Det er kommet inn 3 merknader. Det er avholdt et
møte med Skogkanten barnehage i høringsperioden, referat er lagt ved saken. 

De to alternativene som har vært til ettersyn. Alternativ 1 er lokalisert i Orderudåsen, 
nær Skogkanten barnehage, mens alternativ 2 er lokalisert i Gullsmedåsen. 
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Merknader 
De tre merknadene er grundig gjennomgått og besvart i planbeskrivelsen. 

Akershus fylkeskommune av 23.5.2012 
Det er ingen registrerte fornminner eller nyere tids kulturminner i området. Under 
forutsetning av at det tas hensyn til nærheten til barnehagen har fylkesrådmannen 
ingen ytterligere merknader til saken. 
Rådmannens kommentar: Merknaden tas til etterretning. 

Blaker vannverk av 30.5.2012 
Blaker vannverk ønsker plassering av høydebassenget på alternativ 2, og at 
anlegget blir felles for Sørum kommune og Blaker vannverk. Det gis tilbud om 
samarbeid.  

Rådmannens kommentar: Det vil være vanskelig å samarbeide om dette anlegget, 
da vannverkene har ulike trykk i sine ledningsnett. Sørum kommune har inngått 
avtaler om kjøp av alt vann fra NRV, noe som også vanskeliggjør samarbeid slik det 
er foreslått. SKT KF sitt svar til Blaker vannverk er lagt ved saken. Rådmannen 
støtter SKT KF s anbefaling om å gå videre med prosjektet ut fra den mest optimale 
lokaliseringen av høydebassenget, og slik at det understøtter samarbeidet med NRV 
Dette utelukker et slikt samarbeid Blaker vannverk inviterer til.  
Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 31.5.2012 
Fylkesmannen har vurdert varslet planforslaget ut ifra regionale og nasjonale hensyn 
innenfor sine ansvarsområder. Basert på den oversendte informasjonen har de ingen 
konkrete merknader til noen av alternativene. 

Rådmannens kommentar: Merknaden tas til etterretning. 

Møte med Skogkanten barnehage 26.4.2012 
Det ble avholdt et informasjonsmøte med deltakelse fra barnehagen og SKT KF. Her 
ble konsekvenser av utbygging nær barnehagen diskutert i den hensikt å redusere 
ulempene for barnehagen. Kompenserende tiltak var også tema på møtet, følgende 
tiltak er aktuelle:  

 SKT KF etablerer noen bålplasser etter avsluttet prosjekt.

 SKT KF ser på muligheten for å etablere en port mot nord-øst og bedre
tilgangen til skogen nedenfor riggområdet.

 Utbedring av etablert fotgjengerfelt utenfor barnehagen.

Rådmannens vurdering er at gjennomføring av disse tiltakene er innenfor gjeldende 
arealformål og ikke krever behandling etter plan- og bygningsloven. Dette anses som 
et privatrettslig forhold, og inkluderes ikke i reguleringsplanen. 

SKT KF har vurdert de tekniske og faglige aspektene ved å etablere høydebasseng 
på de to alternativene, fullstendig redegjørelse fulgte høringsforslaget. Begge 
alternativer tilfredsstiller faglige kriterier for etablering av høydebasseng. SKT KF 
anbefaler alternativ 1, Orderudåsen som tomt for nytt høydebasseng. Dette er 
begrunnet i økt leveringskapasitet, forutsigbarhet i byggekostnadene, enklere 
adkomst til bassenget, lavere driftskostnader og raskere fremdrift. Det har ikke 
fremkommet merknader ved ettersynet som endrer denne konklusjonen, og 
Rådmannen innstiller på vedtak av dette alternativet. Plassering av høydebasseng 
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for Sørumsand i Orderudåsen vil gi større robusthet i vannforsyningen enn 
tilsvarende plassering i Gullsmedåsen. Dette vektlegges i stor grad for å legge til 
rette for forventet befolkningsutvikling på Sørumsand. 

Presisering i planbestemmelsene på byggehøyder og materialer gjør at planforslaget 
er tilfredsstillende slik det legges fram.   

Informasjons- og kommunikasjonstiltak: 
Opplegget for medvirkning har fulgt plan- og bygningslovens bestemmelser om 
høring av planforslag med konsekvensutredning. Det er avholdt et åpent 
høringsmøte 22. mai, og det har vært dialog med Skogkanten barnehage om 
forslaget. 

Vedtaket blir kunngjort i avisa og på kommunens nettsider. 

Dato: 8. juni 2012 
Godkjent av: plan- og utviklingssjef Inger Kronen Tveranger 



Arkivsak-dok. 12/01489 
Arkivkode 
Saksbehandler Anita Veie 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Miljø- og utviklingsutvalget 19.06.2012 34/12 

2 Kommunestyret 20.06.2012 61/12 

SAKSPROTOKOLL 

2. gangs behandling av forslag til reguleringsplan for høydebasseng for
Sørumsand 

Kommunestyret har behandlet saken i møte 20.06.2012 sak 61/12 

Votering 
Miljø- og utviklingsutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig. 

Vedtak 
Forslag til reguleringsplan for høydebasseng for Sørumsand, lokalisering i 
Orderudåsen, sist revidert 04.06.2012, vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 
12-12. 

Vedlegg 2 til sak 8/2015



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 

9/2015 Orientering ved styreleder i Sørum 
kommunale eiendomsselskap KF.  

17.3.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Kontrollutvalget har invitert styreleder for Sørum Kommunale Eiendomsselskap 

KF til en samtale. 

Forslag til vedtak 

Saken legges frem uten innstilling. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 

10/2015 Korrigering av tidligere notat – Sørum 
kommunale eiendomsselskap KF leie av 
lokaler. 

17.3.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

 Korrigering av tidligere notat – Sørum kommunale eiendomsselskap KF

leie av lokaler.

Saksopplysninger 

I forbindelse med kontrollutvalgets behandling i sak 31/2014 mottok utvalget 

et notat fra revisjonen om eiendomsforetakets leie av lokaler i Bankgården 

(vedlegg 1). Revisjonen er i ettertid blitt gjort kjent med nye opplysninger i 

saken, og kommer derfor med en presisering til dette notatet (vedlegg 2).  

I revisjonens opprinnelige notat under punkt 2.3 så ble det rapportert at det 

ikke forelå noen avtale mellom foretaket og utleier om ombygningskostnadene 

til lokalene. Det viser seg at det likevel ble inngått en egen kontrakt mellom 

foretaket og utleier om ombygningskostnadene til lokalene.  

Det er i tillegg gjort noen mindre endringer i underskrevet avtale mellom 

utleier og kommunen sammenlignet med avtalen som lå til grunn under 

kommunestyrets behandling av saken. 

Ingen av presiseringene som revisjonen påpeker har hatt noen innvirkning på 

fakta for øvrig, eller de økonomiske realitetene i avtalen som er beskrevet i 

notatet.   
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Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget registrerer at det likevel ble inngått en egen kontrakt mellom 

foretaket og utleier om ombygningskostnadene til lokalene. For øvrig tar 

utvalget korrigering av tidligere notat fra revisjonen til etterretning.  

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 



Vedlegg til sak 10/2015



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 

11/2015 Varslingssaker 2014. 17.3.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

 Rådmannens skriftlige redegjørelse om varslingssaker 2014 – Unntatt

offentlighet jf. Offl § 13, jf. fvl. § 13

Saksopplysninger 

Kontrollutvalget har bedt rådmannen om en skriftlig orientering vedrørende 

varslingssaker 2014.  

Kommunen har en intern elektronisk varslingsordning og en kvalitetsprosess 

med varslingsskjema tilknyttet Kvalitetssystemet/avviksordningen med tilgang 

for alle ansatte fra Ansattportalen. Melder/varsler har anledning til å velge 

anonymitet og konfidensiell behandling. Varslene går til rådmannen og HR-

sjefen.  

Kommunen opplyser at de ikke har en ekstern varslingsordning. Dette kan 

hemme publikum og leverandørers mulighet til å komme med tips og varsler. 

Sørum kommune har mottatt 2 varsler via den elektroniske ordningen, og 

behandlet 1 mislighetsforhold i 2014. Da det her redegjøres for personalsaker 

er rådmannens svar unntatt fra offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. fvl. § 13. 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om varslingssaker 2014 til 

orientering. 



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 

12/2015 Skriftlig oversikt fra rådmannen over 
kommunens kunstsamling. 

17.3.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

1. Notat fra rådmannen – Rapport om kunst som Sørum kommune eier

2. Kunstregistrering Sørum kommune mars 2015-rådata – Unntatt

offentlighet jfr. Offentleglovas § 24 tredje ledd, første punktum

Saksopplysninger 

Som en del av det generelle tilsynsansvaret med forvaltningen har 

kontrollutvalget bedt rådmannen om en skriftlig oversikt over kommunens 

kunstsamling (vedlegg 1).  

I forbindelse med et verbalvedtak ble det den 16. oktober 2014 sendt ut en 

epost til alle virksomhetsledere og daglig ledere i Sørum kommune hvor de ble 

bedt om å registrere all kunst i inventarlister (vedlegg 2).  

Sørum kommune har registrert 174 kunstverk i sine inventarlister. Det er 20 

virksomheter som har kunst og 11 virksomheter som ikke har kunst i 

kommunen. Type kunstverk er fordelt på maleri, tegning, fotografi, grafikk, 

skulptur, glasskunst og tekstilkunst. 

Når det gjelder hvordan kunstverkene er ervervet, er det stor usikkerhet rundt 

dette. Over halvparten av kunstverkene vet ikke kommunen hvordan den har 

fått. 50 av kunstverkene har kommunen fått som gave og de resterende har 

kommunen kjøpt. 
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Rådmannen sier at det vil være behov for videre gjennomgang og vurdering av 

gjenstandene.  

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget mener kommunen har en god oversikt over kunsten de eier, 

men registrerer at det vil være behov for videre gjennomgang og vurdering av 

gjenstandene. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 



Sørum Kommune 
Kultur 

Internt notat 

Dato Referanse 
06.03.2015 12/08947-15 

Til: Siri Gauthun Kielland/Rådmann;  Esben Nielsen/Plan, næring og kultur 

Fra: Erik Vea 

Kopi: 

Rapport om kunst som Sørum kommune eier

Den 16. oktober 2014 ble det sendt en epost til alle virksomhetslederne og daglig ledere i Sørum 
kommune: 

«I forbindelse med arbeidet med et verbalvedtak «Kommunalt utsmykkingsfond» har vi behov for 
å registrere kunst i Sørum kommune sitt eie. 
Jeg regner med at de fleste virksomhetene og foretakene alt har registrert kunsten i sine 
inventarlister. Derfor tror vi at utfyllingen av vedlagte skjema bør kunne skje relativt raskt. 
Frist for innsending av skjema settes til 1. desember 2014.  
Ta gjerne kontakt med undertegnende dersom det er spørsmål rundt dette. 

Link til skjema: http://www.sorum.kommune.no/registrering-av-kunst-i-soerum-kommune-sitt-
eie.5596645-142590.html» 

Spørsmål i rapporten 

Navn på Virksomhet 

Navn på innsender 

Dato for registrering/oppdatering 

Type kunstverk 

Hvilket materiale består kunstverket av 

Navn på kunstner 

Navn på kunstverk 

Årstall på kunstverk 

Anskaffelsesdato 

Vedlegg 1 til sak 12/2015

http://www.sorum.kommune.no/registrering-av-kunst-i-soerum-kommune-sitt-eie.5596645-142590.html
http://www.sorum.kommune.no/registrering-av-kunst-i-soerum-kommune-sitt-eie.5596645-142590.html
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Anskaffelseskostnad 

Fått som gave 

Er kunstverket merket 

Mål på kunstverket 

Hvor i virksomheten er kunstverket plassert 

Eventuelt andre merknader til kunstverket 

Bilde av kunstverket 

Hans Chr Bergersen er en kunstner som bodde største delen av sitt liv på Frogner. Noen år før 
han døde fikk Sørum kommune rundt 20 av hans kunstverk i gave fra hans familie. 

Sørum kommune hatt et samarbeid med Sørumsand videregående skole sin avdeling for Medier 
og kommunikasjon. Dette har gitt Sørum kommune mange elevarbeider av høy kunstnerisk verdi. 
Til nå er det Sørvald bo og behandlingssenter og Sørum sykehjem som har disse kunstverkene. I 
tillegg har vi en fast utstilling på Sørumsand stasjon som elevene ved Sørumsand vederegående 
skole har laget. 

Når det gjelder hvordan kunstverkene er erhvervet, er det stor usikkerhet rundt dette. Over 
halvparten av kunstverkene (92 stk) vet vi ikke hvordan vi har fått. 50 av kunstverkene har 
kommunen fått som gave og de resterende 36 har kommunen kjøpt. 

For 36 kunstverkene er det rapportert anskaffelsesverdi. Verdiene er fra kr 500 opp til kr 50 000. 
Til sammen er  disse 36 verkene innkjøpr for kr 139 270. 

10 av gipsskulpturene laget av Hans Chr Bergersen som kommunen nå eier er gitt en 
rettningsgivende takst av skulptørene Per Ung og Marit Wiklund. Til sammen er disse 
skulpturene taksert til kr 415 000. 

For de øvrige kunstverkene har vi ingen oversikt over verdien. Hvis kommunen skulle ha behov 
for å taksere all kunsten, må det leies inn personer med slik kompetanse. 

Her kommer noen tabeller med hovedfunnene 

Antall virksomheter som har kunst 20 

Antall virksomheter som ikke har kunst 11 

Virksomhet Antall kunstverk 

Sørum sykehjem 109 

Organisasjon og tjenesteutviklingsavd 22 

Plan, Næring og Kultur 18 

Sørvald bo- og behandlingssenter 9 

Sørum bibliotek 6 

Frogner skole 5 

Sørum Kulturskole 3 

SKE KF 2 

Sørum barneverntjeneste 1 

Blaker aldersheim 1 

Hjemmebaserte tjenester 1 

Nordli barnehage 1 
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Type kunstverk Antall 

Maleri 51 

Tegning 18 

Fotografi 46 

Grafikk 32 

Skulptur 12 

Glasskunst 2 

Tekstilkunst 15 



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 

13/2015 Dokumentgjennomgang ved revisjonen 
vedrørende leieavtale Fossjordet. 

17.3.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

 Revisjonsnotat om dokumentgjennomgang vedrørende leieavtale

Fossjordet.

Saksopplysninger 

Økonomi- og administrasjonsutvalget besluttet den 19.11.14 å sende en sak 

over til kontrollutvalget til gjennomgang. Saken gjelder leiekontrakt for 

kommunens eiendom Fossjordet i Blaker, gbnr. 121/5. 

Kontrollutvalget behandlet henvendelsen i sitt møte den 4.12.14, sak 51/2014, 

og fattet følgende vedtak i saken: 

Kontrollutvalget ber revisjonen om å foreta en dokumentgjennomgang for å 

vurdere om det har vært noen kritikkverdige forhold i denne saken. 

Kontrollutvalget ber om at det rapporteres skriftlig tilbake til kontrollutvalget. 

Revisjonen er nå ferdig med sin undersøkelse og legger frem deres rapport i 

denne saken. Revisjonens gjennomgang bygger i hovedsak på den skriftlige 

dokumentasjonen som ble vedlagt kommunens henvendelse til 

kontrollutvalget. I tillegg har revisjonen bedt kommunen om å få oversendt all 

tilgjengelig dokumentasjon, samt informasjon per epost. Revisjonen har også 

gått igjennom kommunestyreprotokoller og protokoller fra Økonomi- og 

administrasjonsutvalget. 



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE

Bakgrunn for saken gjelder en kombinert kjøps- og forpakningsavtale mellom 

selger/forpakter Thorvald Foss og kjøper/utleier Sørum kommune. Foss solgte 

Bergerjordet til kommunen for etablering av omsorgsboliger, og inngikk 

samtidig avtale om leie av kommunens eiendom Fossjordet. I følge avtalen 

skulle arealet utleies for en periode på 50 år.     

Spørsmålet om leieavtalen for Fossjordet ble aktualisert i 2011/2012 i 

forbindelse med kommunens forarbeid for å avklare tomt til nytt sykehjem i 

Blaker. Kommunen ønsket å benytte en del av Fossjordet i forbindelse med 

makeskifte med en annen grunneier for å erverve grunn til oppføring av 

sykehjem. I følge forpakningsavtalen fra 2001 kan imidlertid kommunen ikke 

selge eller makeskifte deler av Fossjordet til andre i leieperioden.  

Revisjonens vurdering er som følger: 

Den tilgjengelige dokumentasjonen, og opplysninger revisjonen ellers har 

mottatt, gir ikke grunnlag for å tegne et fullstendig bilde av kommunens 

saksbehandling av forpakningsavtalen av Fossjordet. 

Det er i seg selv kritikkverdig at dokumentasjonen er såpass mangelfull. 

Revisjonen vil generelt understreke betydningen av at viktige prosesser er godt 

dokumentert og dermed sporbare i ettertid. Det er videre kritikkverdig at 

avtalen ikke ble politisk behandlet, som forutsatt i avtalen. Hvis dette ikke var 

mulig, pga. tidspress eller fordi det ikke var politiske møter i det aktuelle 

tidsrommet, kunne avtalen blitt lagt frem for politisk behandling i etterkant. 

Kritikkverdige forhold ved saksbehandlingen i kommunen gir imidlertid ingen 

grunn til å stille spørsmål ved avtalens gyldighet, slik også advokat konkluderte 

med. Fylkesmannen hadde i sin tid ingen innsigelser mot leieperioden. Avtalen 

er dessuten lojalt fulgt opp av kommunen i de snart 14 årene som har gått siden 

den ble inngått.   
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Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget konstaterer at det er kritikkverdige forhold ved behandlingen 

av saken og mangelfull dokumentasjon. 

Utvalget forutsetter at dagens praksis er en annen enn i denne saken. 

Saken oversendes til kommunestyret med følgende innstilling: 

 Kommunestyret tar saken til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 



Vedlegg til sak 13/2015







KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 

14/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 17.3.15 

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 



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 

15/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 17.3.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2015 for kontrollutvalget i Sørum, med jnr. 1 til 14 -2015.
2. Kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Sørum

kommune.
3. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2015, sist redigert 10.3.15.
4. Tiltaksplan 2015, sist redigert 10.3.15.

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 

Hensikten er gjensidig orientering om aktuelle saker. Andre saker som 

kontrollutvalget vil få en orientering om er:  

 Forum for kontrollutvalg 14. april - program

 Invitasjon til dagsseminar 29. april - Antikorrupsjon i kommuner og

fylkeskommuner

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 



Postliste for kontrollutvalget i Sørum 2015 

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

1 17.12.2014 17.12.2014 x Jane Bråthen Henvendelse vedrørende saken om 
reservevann i Sørumsand. 

419.2.2 

2 18.12.2014 18.12.2014 x Kommunestyret i Sørum Habilitetsspørsmål for prinsipiell vurdering. 419.2.2 

3 6.1.2015 6.1.2015 x Sørum kommune Sanksjon og ikrafttredelse av endringer i 
kommuneloven og offentleglova. 

419.e-
post 

4 19.1.2015 19.1.2015 x Romerike kontrollutvalgssekretariat Notat om prinsipiell vurdering av 
habilitetsspørsmål. 

419.6.1 

5 29.1.2015 29.1.2015 x Kontrollutvalget Særutskrifter i sak 2/2015 og 3/2015. 419.5.5 

6 29.1.2015 29.1.2015 x Styreleder Harald Ringstad Krogstad 
Miljøpark AS. 

Henvendelse til kontrollutvalget. 419.2.2 

7 28.1.2015 28.1.2015 x Økonomi- og 
administrasjonsutvalget. 

Vedtak fattet i Ø/A til kontrollutvalget. 419.e-
post 

8 4.2.2015 4.2.2015 x Romerike Revisjon IKS Særutskrift i sak 7/2015. 419.5.5 

9 12.2.2015 12.2.2015 x Sørum kommune Nye papirer i «leieavtale Bankgården» 
saken – jf. KU sak 31/2014. 

419.e-
post 

10 6.3.2015 6.3.2015 x Romerike Revisjon IKS Notat vedr. dokumentgjennomgang om 
leieavtale Fossjordet. 

419.6.1 

11 6.3.2015 6.3.2015 x Romerike Revisjon IKS Korrigering av tidligere notat – Sørum 
Kommunale Eiendomsselskap KF leie av 
lokaler.  

419.6.1 

12 23.2.2015 23.2.2015 x Kontrollutvalget Brev til rådmannen vedr. saker til 
kontrollutvalgsmøte 17.3.15. 

419.2.2 

13 25.2.2015 25.2.2015 x Kontrollutvalget Invitasjon til styreleder Sørum kommunale 
eiendomsselskap KF. 

419.2.2 

14 23.2.2015 23.2.2015 x Kontrollutvalget Innkalling av daglig leder, Sørum 
kommunalteknikk KF. 

419.2.2 

15 

16 

17 

18 

Vedlegg 1 til sak 15/2015



Vedlegg 2 til sak 15/2015
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SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 2015 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

2.12.14 51/2014 Henvendelse til 

kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget ber revisjonen om å foreta en 

dokumentgjennomgang for å vurdere om det har vært noen 

kritikkverdige forhold i denne saken. Kontrollutvalget ber om at 

det rapporteres skriftlig tilbake til kontrollutvalget. 

Romerike 

Revisjon IKS 


2.12.14 53/2014 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 



2.12.14 56/2014 Eventuelt. Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig oversikt over 

kommunens kunstsamling, og at svaret sendes Romerike 

Kontrollutvalgssekretariat IKS innen 19. januar 2015. 

Rådmannen Legges 

frem for 

kontrollutv

alget 17. 

mars. 



27.1.15 1/2015 Henvendelse til 

kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget vil innkalle daglig leder i Sørum 

kommunalteknikk KF. Kontrollutvalget vil be om en orientering 

for kostnadsoverskridelsene i forbindelse med høydebassenget for 

Sørumsand, samt at det orienteres om kommunens avtale med 

NRV vedrørende vannforsyning. 

Innkalling sendt 

til daglig leder 

23.02. 



27.1.15 2/2015 Sak fra kommunestyret 

vedrørende habilitetsvurdering. 

1. Kontrollutvalget tar notat om prinsipiell vurdering av

habilitetsspørsmål til etterretning.

2. Saken oversendes kommunestyret til behandling med følgende

innstilling:

 Kommunestyret tar saken til etterretning.

Sendt 29.01 for 

behandling i 

kommunestyret  

Avventer 

kommunestyrets 

behandling 

Kommunes

tyret xx.xx, 

sak xx/xx 

27.1.15 3/2015 Kontrollutvalgets årsrapport 

for 2014. 

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas.

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til

vedtak:

Sendt 29.01 for 

behandling i 

kommunestyret 

Avventer 

kommunestyrets 

behandling 

Kommunes

tyret xx.xx, 

sak xx/xx 

Vedlegg 3 til sak 15/2015
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport

for 2014 til orientering.

27.1.15 4/2015 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS. 

Saken tas til orientering. 


27.1.15 5/2015 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


27.1.15 6/2015 Eventuelt. 


2.2.15 

ext. ord. 

7/2015 Henvendelse til 

kontrollutvalget. 

1. Kontrollutvalget ber revisjonen gjennomføre et

forvaltningsrevisjonsprosjekt på Krogstad Miljøpark AS.

Utvalget ber om at forvaltningsrevisjonsprosjektet tar

sikte på å avdekke hvorfor resultatene av de geotekniske

undersøkelsene ikke ble formidlet til styret for Krogstad

Miljøpark AS, samt å undersøke manglende godkjenning

av byggeplan for kryss og vei og mangelfull

kontraktsoppfølging med entreprenøren.

2. Kontrollutvalget ber revisjonen om å utarbeide en

prosjektplan til kontrollutvalgsmøte den 5. mai 2015.

Romerike 

Revisjon IKS 

Prosjektplan 

behandles i KU 

møte den 5. mai. 

17.3.15 8/2015 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

For fullstendig informasjon om alle sakene, samt sakspapirer vises det til kontrollutvalgets innkallinger og protokoller på www.rokus.no 

http://www.rokus.no/


TILTAKSPLAN 

2015 

KONTROLLUTVALGET I 

SØRUM KOMMUNE 

Oppdatert 10.03.15 

Vedlegg 4 til sak 15/2015
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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 
27.1.15  Sak fra kommunestyret vedr. habilitetsvurdering.

 Henvendelse til kontrollutvalget vedr. reservevann på Sørumsand.

 Foreløpig status på dokumentgjennomgangen vedr. «Fossjordet»

2.2.15 

Ekstraordinært møte 

 Henvendelse til kontrollutvalget fra styret i Krogstad Miljøpark og Økonomi- og

administrasjonsutvalget.

17.3.15  Skriftlig oversikt fra rådmannen over kommunens kunstsamling.

 Sak om varslingsaker 2014.

 Behandle revisjonens dokumentgjennomgang vedrørende «Fossjordet».

 Notat fra revisjonen vedrørende leieavtale i Bankgården.

 Orientering fra daglig leder i Sørum kommunalteknikk (KU sak 1/2015).

 Orientering ved styreleder i Sørum kommunale eiendomsselskap KF.

5.5.15  

16.6.15  

1.9.15  Opplæring av nytt kontrollutvalg.

3.11.15  

1.12.15  

Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 
27.1.15  

17.3.15  

5.5.15  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2014.

16.6.15  

1.9.15  

3.11.15  

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

Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon 
27.1.15  

17.3.15  

5.5.15  

16.6.15  

1.9.15  Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - Sykefraværsarbeid i Sørum kommune.

3.11.15  Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - Introduksjonsordning for flyktninger.

1.12.15  Overordnet analyse 2016 - 2019.

Møte Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
27.1.15  

17.3.15  

5.5.15  

16.6.15  Behandle selskapskontroll NRV AS.

1.9.15  

3.11.15  

1.12.15  Overordnet analyse 2016 - 2019.
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Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
27.1.15  

17.3.15  

5.5.15  

16.6.15  

1.9.15  Kontrollutvalget og Romerike Revisjon IKS utarbeider en skriftlig avtale om

finansiell- og forvaltningsrevisjon for 2015.

3.11.15  

1.12.15  Oppdragsansvarlig revisorer avgir skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet.

Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
27.1.15  

17.3.15  

5.5.15  

16.6.15  

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

kontrollutvalget.

3.11.15  

1.12.15  

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

17.3.15  

5.5.15  

16.6.15  

1.9.15  

3.11.15  

1.12.15  Kontrollutvalgets årsplan for 2016 vedtas, og sendes kommunestyret til orientering.



KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 

16/2015 Eventuelt. 17.3.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

Torsdag 5.5.2015, kl. 18.00. 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 




