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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 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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1 INNLEDNING 
Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. 

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll på vegne av kommunestyret, 

og skal utøve sitt arbeid iht. kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg. 

Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til kommunestyret.  

 

Kontrollutvalgets årsrapport er innrettet i tråd med bestemmelsene i forskrift om 

kontrollutvalg, og den er også basert på kontrollutvalgets årsplan 2014.  

 

Årsrapporten skal gi en samlet oversikt over kontrollutvalgets virksomhet i 2014. 

 

 

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET  
2.1 Medlemmer 
Kontrollutvalget i Nannestad består av 5 medlemmer. Følgende medlemmer er valgt 

for perioden 2011-2015: 

 

 

Medlem Parti Varamedlem Parti 

1. Gunvor H. Johansen –leder H 

For 1. og 2. 

Ingar Nordby H 

2. Frøydis Brekke H 

For 1. og 2. 

Rune Magnussen H 

3. Hege Kristiansen Nettum AP 

For 1. og 2. 

Ellen Nicolaisen H 

4. Arnold Ruud – nestleder KRF 

For 1. og 2. 

Per Yngve Berg H 

5. Arild Hagen FRP 

For 3. og 4. 

Alfred Roland SV 

  

For 3. og 4. 

Gerd Evjebråten AP 

  

For 5. 

Hans Tommy Lillerud FRP 

  

For 5. 

Dina Strandvik FRP 

 
 
 

2.2 Møter og saker 
I 2014 har kontrollutvalget avholdt 6 møter og behandlet 38 saker. Hvilke saker 

som er behandlet fremgår av vedlegg 1 til årsrapporten.  

 
Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører, og kunngjøres på kommunens 

hjemmeside og sekretariatets hjemmeside (www.rokus.no). Her blir også utvalgets 

møteinnkallinger, protokoller, sentrale dokumenter og rapporter lagt ut. 

 

 

 

http://www.rokus.no/
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3 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER  
3.1 Tilsyn og kontroll 
I forskriften om kontrollutvalg § 4 heter det:  

 

”Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den kommunale eller 

fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, 

herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig 

revisjonsordning.  

Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av 

kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer.” 

 

Kontrollutvalget fører tilsyn både med kommunens virksomhet og kommunens 

interesser i selskaper m.m. 

 
 

3.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen 
Kontrollutvalget gjennomfører samtaler med ordfører og rådmann ved behov. 

Ordfører har generell møterett i kontrollutvalgets møter. Rådmannen blir innkalt for 

å rapportere eller orientere kontrollutvalget i spesielle saker. I enkelte saker blir 

også andre ansatte innkalt til kontrollutvalget for å orientere.  

 

Som en del av det generelle tilsynet med forvaltningen, samt at kontrollutvalget 

ønsket å bli bedre kjent med virksomheten, ble rådmannen innkalt for å gi en 

orientering om Myrstad barne- og avlastningsbolig i junimøtet. Kontrollutvalget ba 

om en generell orientering vedrørende virksomheten, og i tillegg hadde utvalget 

utarbeidet en del forhåndsstilte spørsmål angående kompetanse som ble besvart i 

administrasjonens presentasjon. 

 

I juni ba kontrollutvalget rådmannen om en oversikt over antall salgs og 

skjenkebevilgninger for 2012-2013, antall kontroller gjennomført i 2012-2013, samt 

en plan for planlagte kontroller i 2014. Administrasjonen utarbeidet et skriv til 

utvalget, samt presenterte saken i møte.    

 

Nannestad kommune besluttet å ta i bruk et nytt e-handel system i samspill med de 

øvrige kommunene på Øvre Romerike. Som en del av det generelle tilsynet med 

forvaltningen ble rådmannen innkalt til kontrollutvalgsmøtet i september for å gi en 

orientering vedrørende det nye systemet. Kontrollutvalget ønsket å se på prosessen 

så langt, samt tilsikre at det videre arbeidet var godt planlagt. Saken ble tatt til 

orientering. Kontrollutvalget vil følge med på prosjektet videre i 2015. 

 

I oktober besluttet kontrollutvalget å bli med i et nyopprettet samarbeidsforum 

mellom kontrollutvalgene på Romerike. Samarbeidet er tenkt å gjennomføres med 

uformelle samlinger for dialog og erfaringsutveksling der man diskuterer 

problemstillinger knyttet til kontrollutvalgsarbeid, samt å utvikle og dele gode 

praksiser. Det vil også gjennomføres felles faglige samlinger der man tar for seg ett 

eller flere temaer som har relevans for kontrollutvalgenes arbeid.  
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I oktober mottok kontrollutvalget en muntlig henvendelse vedrørende Holter 

kulturhus. Kommunestyret behandlet en sak i september, sak 14/71, hvor mange av 

spørsmålene i henvendelsen ble besvart. Kontrollutvalget besluttet at de vil be 

rådmannen om en orientering vedrørende Holter kulturhus våren 2015. 

 

Det vises for øvrig til kontrollutvalgets protokoller, som er offentlige, og ligger til 

enhver tid tilgjengelige på sekretariatets hjemmeside www.rokus.no. 

 

 

3.1.2 Forsvarlig revisjonsordning. 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, jfr. 

kontrollutvalgsforskriftens § 4. Nannestad kommune benytter Romerike Revisjon 

IKS som leverandør av revisjonstjenester.   

 

Kontrollutvalget mener at det er en forsvarlig revisjonsordning. 

 

Øvrige vurderinger i forhold til revisjonens arbeid vil eventuelt gå fram av pkt. 3.5.  

 

 

3.2 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at årsregnskapet for kommunen og for kommunale 

foretakene blir revidert på en betryggende måte, jfr. kontrollutvalgsforskriften § 6. 

Det vil si at revisjonsarbeidet foregår i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 

revisjonsskikk.  

 

Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av 

kommunestyret.  Kopi av uttalelsen skal vær forvaltnings- og økonomiutvalget i 

hende før det avgir innstilling til kommunestyret. 

 

Kommunens årsregnskap ble behandlet i kontrollutvalget den 14. mai. Økonomisjef 

la frem kommunens årsberetning og årsregnskap. Fagansvarlig regnskapsrevisor 

redegjorde for revisjonsarbeidet og revisors beretning. Revisors beretning var avlagt 

uten forbehold. 

 

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

skriftlig. Ved revisjonen av årsregnskapet ble det funnet avvik som falt inn under 

forskriftens § 4, men anmerkningen var ikke av en slik karakter at det fikk 

innvirkning på konklusjonen i revisjonsberetningen. De forhold det nummererte brev 

tok opp gjaldt flere lønnsrelaterte balanseposter, og balanseposter for kortsiktig 

gjeld, i kommunens regnskap som ikke var dokumentert avstemt ved avleggelsen 

av årsregnskapet. Avstemmingene ble overlevert revisjonen i tiden etter 

regnskapsavleggelse og frem til avleggelse av revisjonsberetning. Kontrollutvalget 

besluttet å følge opp revisjonens påpekninger i revisjonsbrevet ved behandlingen av 

årsregnskapet for 2014.  

 

Kontrollutvalgets uttalelse ble oversendt kommunen den 14. mai. 
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3.3 Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten kompetanse i tjenestene i 

mai- og junimøtet. Kommunestyret behandlet rapporten i september, sak 14/63, og 

her ble rådmannen bedt om å følge opp rapportens anbefalinger som sa at 

kommunen bør sørge for at det utarbeides kompetanseplaner ved alle 

virksomhetene som omhandler alle elementer i kompetansestyringen som 

planlegging, gjennomføring og evaluering. I tillegg ble det tilrådt at 

administrasjonen med fordel kan utvikle et felles dokumentert system for å 

kartlegge de ansattes kompetanse og analysere kommunens kompetansebehov ved 

de ulike virksomhetene. 

 

Kontrollutvalget behandlet i 2013 en revisjonsrapport om tilskudd til kulturformål i 

Nannestad kommune for årene 2010-2013. I juni gjennomførte kontrollutvalget en 

oppfølging av rapporten. Kontrollutvalget fikk en orientering fra rådmannen hvor det 

ble redegjort for tiltak som er iverksatt for å tilsikre at kommunens retningslinjer og 

rutiner for tilskudd til kulturformål blir fulgt. Kontrollutvalget tok rådmannens 

redegjørelse til orientering.   

 

I september behandlet kontrollutvalget revidert plan for forvaltningsrevisjon 2014 – 

2016 og følgende prioriteringer ble bestemt for perioden: 

1. Sykehjem (tildeling og kapasitet) 

2. Internkontroll i hjemmetjenester 

3. Rus og psykiatri 

4. Vedlikehold av kommunale bygg 

 

Romerike kontrollutvalgssekretariat starter opp arbeidet med ny overordnet analyse 

høsten 2015, og denne vil danne grunnlag for ny plan for forvaltningsrevisjon 2016 

– 2019.  

 

 

3.4 Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll 
I mars behandlet kontrollutvalget rapport fra selskapskontroll foretatt i Romerike 

Krisesenter IKS. Kommunestyret behandlet rapporten i mai og her ble det besluttet 

at det har vært krevende for kommunen å forankre egen eierstyring inn mot 

representantskapsmøter (eierstyringssløyfen) på grunn av svikt i rutinene fra 

selskapets side. Representantskapet som eierorgan bør forsikre seg om at selskapet 

følger dette opp. Kommunestyret besluttet også at representantskapet bør følge opp 

at selskapets styre sikrer sluttføring av selskapets internkontrollsystem. 

 

I juni behandlet kontrollutvalget rapport fra selskapskontroll foretatt i Digitale 

Gardermoen IKS (DGI). Rapporten ble behandlet i kommunestyret i september og 

her ble det besluttet at kommunen vil behandle de endringer i selskapsavtalen som 

representantskapet har gjort for at disse skal gjelde. Kommunestyret besluttet også 

at det skal vedtas en eierstrategi for DGI. I tillegg besluttet kommunestyre å 

fortsette arbeidet med felles eierpolitikk og koordinere eierinteressene kommunene i 

mellom, samt at kommunens eierrepresentant skal følge opp at representantskapets 

medlemmer til enhver tid er i tråd med lov, forskrift og selskapsavtale.  
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Etter sammenslåingen til nytt felles revisjonsselskap så har kontrollutvalget vedtatt 

en ny plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike. Planen er utarbeidet 

av Romerike Revisjon og danner grunnlaget for selskapskontroller som skal 

gjennomføres til og med 2016. For Nannestad kommune sin del vil det bli 

gjennomført selskapskontroll hos Øvre Romerike Industriservice AS, ØRBR brann og 

redning IKS og ØRAS IKS. Planen ble behandlet og vedtatt i kommunestyret i 

desember. 

 

Romerike kontrollutvalgssekretariat starter opp arbeidet med ny overordnet analyse 

høsten 2015, og denne vil danne grunnlag for ny plan for selskapskontroll 2016 – 

2019.  

 

 

3.5 Tilsyn med revisjonen 
Kontrollutvalget fikk en orientering i desember om overordnet revisjonsstrategi og 

revisjonsplan for regnskapsrevisjon 2014. 

 

Revisjonen rapporterer muntlig om det løpende revisjonsarbeidet i hvert møte. 

 

I forbindelse med oppstarten av Romerike Revisjon IKS fikk kontrollutvalget i 

september en orientering fra daglig leder. 

 

Oppdragsansvarlig revisor (både for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon) la 

fram uavhengighetserklæring for Nannestad kommune i kontrollutvalgets møte i 

september. 

 

 

3.6 Budsjettbehandling 
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 

kommunen. Dette behandlet utvalget i september. 

   

For 2015 har forslaget en ramme på kr 1 581 676. Forslaget skal følge forvaltnings- 

og økonomiutvalgets innstilling til kommunens budsjett ved 

kommunestyrebehandlingen. Kommunens budsjett ble vedtatt i kommunestyret 

09.12.14, sak 14/90.  

 

Kontrollutvalgets forslag gjelder utvalgets egen virksomhet, sekretærfunksjonen og 

revisjonen.  

 

Kontrollutvalgets egen virksomhet 

Dette omfatter følgende poster; møtegodtgjørelse, reisegodtgjørelse, 

arbeidsgiveravgift, kontorutgifter, kurs og møteutgifter. 

 

Sekretærfunksjonen   

Sekretariatet påser at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig 

utredet og at utvalgets vedtak blir fulgt opp.  

     

Revisjonen  
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Revisjonen utfører revisjon av kommuneregnskap, regnskapsbekreftelser samt 

andre tilhørende tilleggsoppgaver. Det utføres også forvaltningsrevisjon, 

selskapskontroll og andre undersøkelser etter bestilling fra kontrollutvalget.  

 

 

3.7 Kontrollutvalgets rapportering 
Kontrollutvalget har i 2014 gjennomført følgende rapportering: 

 

 Årsplanen for 2015 ble behandlet i kontrollutvalget 10.12.14 og er sendt 

kommunestyret til behandling.  

 Kontrollutvalget lager årsrapport på bakgrunn av årsplanen. Kontrollutvalgets 

årsrapport for 2013 ble behandlet i kontrollutvalget 26.03.14 og i 

kommunestyret 13.05.14, sak 14/28.  

 Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret i forbindelse med 

oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll – dette blir 

gjort gjennom kontrollutvalgets årsrapport, jf. pkt. 3.3 og 3.4. 

 Rapporter etter gjennomførte kontroller er sendt fortløpende til 

kommunestyret, jf. pkt. 3.3 og 3.4. 
 
 

3.8 Øvrige aktiviteter 
Kontrollutvalgets oppgaver er varierte og utvalget ser behov for en jevnlig 

oppdatering av sine kunnskaper, samt å treffes og ha kontakt med andre 

kontrollutvalg. 

 

Kontrollutvalget deltok på kontrollutvalgskonferansen 2014. 

  

Kontrollutvalget har vedtatt å bli med i et nyopprettet samarbeidsforum mellom 

kontrollutvalgene på Romerike (se punkt.3.1.1).  

 

Kontrollutvalget er opptatt av å gjøre kontroll og tilsyn mer synlig, og følgende tiltak 

er gjennomført: 

 

 På hjemmesiden til sekretariatet www.rokus.no er kontrollutvalget og 

kontrollutvalgets oppgaver synliggjort. Her ligger også innkallinger og 

protokoller.  

 Kontrollutvalgets innkallinger og protokoller sendes fortløpende til Eidsvoll 

Ullensaker Blad og Romerike Blad. 
 
 

4 SEKRETÆRFUNKSJON 
Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Nannestad kommune har blitt ivaretatt av 

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS IKS).  

 
Tidsbruk 
Kontrollutvalgets sekretariat har brukt 196 timer i 2014 i Nannestad kontrollutvalg. 

Fordelingen på oppgaver er slik: 

 

http://www.rokus.no/
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Oppgaver 2014 

Saksbehandling 180 

Møter kontr.utv. 16 

                                196 

  

Under saksbehandling ligger all saksforberedelse, herunder årsplan og årsrapport. 

Det er videre utsendelse av møteinnkallinger, referater og vedtak til videre 

behandling, samt oppfølging av vedtak. I tillegg kommer den praktiske 

tilrettelegging av møter. 

 

 

5 Avsluttende kommentarer 
Kontrollutvalget oppgave er å ivareta kontroll- og tilsynsfunksjonen i kommunen, 

med støtte og hjelp fra sekretariat og revisjon.  

 

Dialogen med administrasjonen oppleves som svært god, og rådmann og 

representanter fra administrasjonen har møtt i kontrollutvalget på forespørsel. 

Kontrollutvalget er godt fornøyd med de tjenestene sekretariatet og revisjonen har 

levert i 2014.  

 

 

 

Nannestad, februar 2015  

Gunvor H. Johansen 

leder av kontrollutvalget 

 

 

 Øystein Hagen 

Konsulent 
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VEDLEGG 1 
 

SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET I 2014 

 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

Behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

26.3.14 01/2014 Eierskapskontroll Romerike 

Krisesenter IKS. 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber om at:  

 

 Representantskapets medlem følger opp følgende anbefalinger: 

 

 Det har vært krevende for kommunene å forankre egen 

eierstyring inn mot representantskapsmøter 

(eierstyringssløyfen) på grunn av svikt i rutinene fra 

selskapets side. Representantskapet som eierorgan bør 

forsikre seg om at selskapet følger dette opp. 

 Representantskapet bør også følge opp at selskapets styre 

sikrer sluttføring av selskapets internkontrollsystem. 

Rapporten understreker at dette er forutsetningen for en 

effektiv drift innenfor regler og rammer som gjelder for 

selskapet. 

Kommunestyre  Avventer 

kommunestyre 

behandling 

  

26.3.14 02/2014 Kontrollutvalgets årsrapport 

for 2013. 

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 vedtas, med de 

endringer som fremkom i møtet. 

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til 

vedtak: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 

2013 til orientering. 

Kommunestyre  Avventer 

kommunestyre 

behandling 

  

26.3.14 03/2014 Rapportering fra Øvre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Saken tas til orientering.    
  

26.3.14 04/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    
  

26.3.14 05/2014 Eventuelt.     
  

        



 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Årsrapport 2014             11 

 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

Behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

14.5.14 06/2014 Regnskapet og årsberetning 

2013 for Nannestad kommune. 

Kontrollutvalgets uttalelse til Nannestad kommunes årsregnskap 

og årsberetning 2013 vedtas, og oversendes kommunestyret med 

kopi til forvaltnings- og økonomiutvalget. 

Kommunestyret  Avventer 

kommunestyre 

behandling 

  

14.5.14 07/2014 Revisjonsbrev 1/2013. 1. Kontrollutvalget tar rådmannens kommentarer til 

revisjonsbrev 1/2013 til orientering. 

2. Kontrollutvalget vil følge opp de påpekninger som er 

gjort i revisjonsbrev nr. 1/2013 ved avleggelse av 

regnskapet for 2014. 

  Følges opp i 

2015. 
  

14.5.14 08/2014 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - 

Kompetanse i tjenestene. 

Kontrollutvalget utsetter saken til neste møte 4.6.14.   Settes opp til 

behandling 

4.6.14 

  

14.5.14 09/2014 Rapportering fra Øvre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Saken tas til orientering.    
  

14.5.14 10/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    
  

14.5.14 11/2014 Eventuelt. Kontrollutvalget vil be rådmannen om en oversikt på antall salgs 

og skjenkebevilgninger for 2012-2013, og antall kontroller 

gjennomført i 2012-2013 samt en plan for kontroller i 2014. 

Nannestad 

kommune 

 Avventer 

kommunens 

behandling 

  

        
4.6.14 12/2014 Orientering om Myrstad barne- 

og avlastningsbolig. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.    
  

4.6.14 13/2014 Rådmannen orienterer 

vedrørende 

skjenkebevilgninger. 

Saken tas til orientering.    
  

4.6.14 14/2014 Oppfølging av 

revisjonsrapporten om tilskudd 

til kulturformål i Nannestad 

kommune for årene 2010-

2013. 

Kontrollutvalget tar administrasjonens tilbakemelding til 

orientering. 

   
  

4.6.14 15/2014 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - 

Kompetanse i tjenestene. 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

 

 Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens 

anbefalinger. 

Kommunestyret  Avventer 

kommunestyre 

behandling 

  

4.6.14 16/2014 Eierskapskontroll – Digitale Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den til Kommunestyret  Avventer 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

Behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

Gardermoen IKS (DGI). kommunestyret med følgende innstilling: 

 

1. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret om å følge opp 

følgende punkter:  

 Kommunestyret må behandle de endringer i 

selskapsavtalen som representantskapet har gjort for at 

disse skal gjelde. 

 Kommunen bør vedta en eierstrategi for DGI. 

 Kommunen bør fortsette arbeidet med felles eiermelding 

og koordinere eierinteressene kommunene i mellom før 

saker behandles i representantskapet.  

 

2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant om å 

følge opp ovenfor representantskapet at antall 

styremedlemmer, til enhver tid, er i tråd med lov om 

interkommunale selskaper og selskapsavtalen. 

kommunestyre 

behandling 

4.6.14 17/2014 Rapportering fra Øvre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Saken tas til orientering.    
  

4.6.14 18/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.    
  

4.6.14 19/2014 Eventuelt.     
  

        
10.9.14 20/2014 Orientering ved rådmannen 

vedrørende nytt lønn- og 

personalsystem. 

Saken tas til orientering.    
  

10.9.14 21/2014 Orientering om Romerike 

Revisjon IKS. 

Saken tas til orientering.    
  

10.9.14 22/2014 Revidering av plan for 

forvaltningsrevisjon. 

Kontrollutvalget vedtar følgende prioritering av 

forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2014 - 2016: 

1. Sykehjem (tildeling og kapasitet) 

2. Internkontroll i hjemmetjenester 

3. Rus og psykiatri 

4. Vedlikehold av kommunale bygg 

Romerike 

Revisjon IKS 

  
  

10.9.14 23/2014 Uavhengighetserklæring 

oppdragsansvarlig 

Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger tas til orientering.    
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

Behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

forvaltningsrevisor og 

regnskapsrevisor. 

10.9.14 24/2014 Budsjett for kontroll- og 

tilsynsvirksomheten 2015. 

1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og 

tilsynsordningen for Nannestad kommune vedtas, med 

forbehold om representantskapsbehandling i ROKUS IKS og 

Romerike Revisjon IKS, og oversendes kommunen som 

kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2015.   

 

 

Poster 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2014 

Kontrollutva

lget 

Godtgjørelser 

kontrollutvalget 140 000  140 000 

 Reisegodtgjørelse 2 000 3 000 

 Arbeidsgiveravgift  21 000 19 740 

 Abonnementer KU 1 000 1 000 

  Møteutgifter/bevertnin

g 3 000 3 000 

 Kurs 35 000 35 000 

 Sum 202 000 201 740 

Sekretariatet Ramme for 

virksomheten 151 476*) 

144 430 

Revisjonen Ramme for 

virksomheten 

1 228 

200*) 

1 232 000 

   1 581 676 1 578 170 

 

*) Ikke behandlet i representantskapet   

 

2. Forslaget følger forvaltnings- og økonomiutvalget innstilling 

til kommunestyret vedrørende budsjettet for Nannestad 

kommune 2015. 

3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering 

av bevilgede beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes 

kontrollutvalget til orientering. 

 

Kommunestyret  Avventer 

kommunestyre 

behandling 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

Behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

10.9.14 25/2014 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS. 

Saken tas til orientering. 


10.9.14 26/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


10.9.14 27/2014 Eventuelt. På bakgrunn av henvendelsen så vil kontrollutvalget innkalle 

rådmannen i sitt neste møte hvor de vil be om en orientering 

vedrørende Holter kulturhus. Spesielt vil kontrollutvalget be om at 

det orienteres om blant annet leiekontrakt, leieinntekter, 

vedlikehold av bygget.     

Saken ble 

behandlet i 

kommunestyret 

16.9.14. 



29.10.14 28/2014 Henvendelse til 

kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget avviser anmodningen om granskning og offentlig 

høring fra Petter Gulbrandsen. 

Petter 

Gulbrandsen 


29.10.14 29/2014 Samarbeid mellom 

kontrollutvalgene på 

Romerike. 

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å utarbeide et forslag til 

felles møteplass for kontrollutvalgene på Romerike som drøftes i 

de respektive kontrollutvalgene. 

ROKUS IKS 


29.10.14 30/2014 Plan for selskapskontroll for 

kommunene på Romerike. 

Kontrollutvalget vedtar plan for selskapskontroll for kommunene 

på Romerike. 

Planen oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike vedtas.

2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer

i planperioden. 

Kommunestyret 


29.10.14 31/2014 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS. 

Saken tas til orientering. 


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 

29.10.14 33/2014 Eventuelt. 


10.12.14 34/2014 Orientering om overordnet 

revisjonsstrategi og 

revisjonsplan for 

Kontrollutvalget tar presentasjonen om overordnet 

revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2014 og revisjonsplan for 

Nannestad kommune til orientering. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

Behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

regnskapsrevisjon 2014. 

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 



10.12.14 36/2014 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS. 

Saken tas til orientering. 


10.12.14 37/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


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. 





KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

2/2015 Bestille neste forvaltningsrevisjonsprosjekt. 18.2.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalgsforskriftens § 9 sier at kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir 

gjenstand for forvaltningsrevisjon.  

I revidert plan for forvaltningsrevisjon (sak 22/2014) har kontrollutvalget vedtatt følgende 

prioriteringer av forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2014 – 2016: 

1. Sykehjem (tildeling og kapasitet)

2. Internkontroll i hjemmetjenester

3. Rus og psykiatri

4. Vedlikehold av kommunale bygg

Kontrollutvalget er gitt fullmakt til å gjøre endringer i planen ved behov, slik at også andre områder 

enn det som er prioritert først i planen kan velges.  

Det legges opp til en diskusjon i denne saken hvor kontrollutvalget velger ut neste 

forvaltningsrevisjonsprosjekt, beskriver ønsket problemstilling på prosjektet og bestiller en 

prosjektplan på prosjektet. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt …. fra Romerike Revisjon IKS. Basert på 

diskusjonen i møtet ber kontrollutvalget revisjonen om å legge frem en prosjektplan for prosjektet i 

sitt neste møte den 25.3.2015.  

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

3/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 18.2.15 

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 NANNESTAD KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

4/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 18.2.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2015 for kontrollutvalget i Nannestad, med jnr. 1 til 2 -2015.

2. Melding om vedtak i kommunestyret sak 14/91 – plan for selskapskontroll for kommunene

på Romerike.

3. Melding om vedtak i kommunestyret sak 15/2 – kontrollutvalgets årsplan for 2015.

4. Kvartalsrapport for 3. og 4. kvartal fra Romerike revisjon IKS.

5. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2015 (ikke vedlagt da dette er første møte i 2015).

6. Tiltaksplan 2015, sist redigert 11.2.15.

Saksopplysninger 
Hensikten er gjensidig orientering om aktuelle saker. Andre saker som kontrollutvalget vil få en 

orientering om er:  

 Deloitte har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet levert en evaluering

av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat i kommunene. Siktemålet med evalueringen

er å styrke kunnskapsgrunnlaget om sentrale deler av den kommunale egenkontrollen.

Rapporten tegner et bilde av at kontrollutvalgene i stor grad fyller sin funksjon i kommunene

på en god måte. Kort fortalt har kontrollutvalgene vesentlig betydning for kommunenes

egenkontroll, sekretariatene bistår utvalgene på en god måte og forvaltningsrevisjon og

selskapskontroll har en vesentlig innvirkning på læring og forbedring i kommunene.

(Rapporten er tilgjengelig på kommunal- og moderniseringsdepartementet sin hjemmeside –

gå inn på fanen «dokument» og videre inn på «rapportar og planar»).

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 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Vedlegg 1 til sak 4/2015



Nannestad kommune 
Politisk sekretariat 

Besøksadresse Postadresse Telefon Bankkonto - kommunen Org.nr. E-post 

Nannestad kommune 8601.41.96236 964950202 postmottak@nannestad.kommune.no 

Teiealleen 31 Telefaks Bankkonto - skatt Internett: 

Servicekontoret 

Åpningstid:–  

2030 Nannestad 6345.07.02384 www.nannestad.kommune.no 

8.00 – 15.30 

Post adresseres til Nannestad kommune - ikke til enkeltpersoner 

Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS 

Postboks 304 

1471  LØRENSKOG 

Melding om vedtak 

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 

2013/4/7 Lillian Helene Aasheim 11.12.2014 

Melding om vedtak - plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike 

Ovenstående sak ble behandlet i kommunestyrets møte 09.12.14 og følgende vedtak ble fattet: 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.12.2014 

Vedtak (31 av 31 stemmer): 

1. Plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike vedtas.

2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.

Anne-Ragni K. Amundsen 

ordfører 

Med hilsen 

Lillian Helene Aasheim 

rådgiver 

Vedlegg 2 til sak 4/2015



Nannestad kommune 
Politisk sekretariat 

Besøksadresse Postadresse Telefon Bankkonto - kommunen Org.nr. E-post 

Nannestad kommune 8601.41.96236 964950202 postmottak@nannestad.kommune.no 

Teiealleen 31 Telefaks Bankkonto - skatt Internett: 

Servicekontoret 

Åpningstid:–  

2030 Nannestad 6345.07.02384 www.nannestad.kommune.no 

8.00 – 15.30 

Post adresseres til Nannestad kommune - ikke til enkeltpersoner 

Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS 

Postboks 304 

1471  LØRENSKOG 

Melding om vedtak 

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 

2015/18/3 Lillian Helene Aasheim 05.02.2015 

Melding om vedtak - Kontrollutvalgets årsplan for 2015 

Ovenstående sak ble behandlet i kommunestyrets møte 03.02.15 og følgende vedtak ble fattet: 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.02.2015 

Vedtak (31 av 31 stemmer): 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2015 til orientering.

Anne-Ragni k. Amundsen 

ordfører 

Med hilsen 

Lillian Helene Aasheim 

rådgiver 

Vedlegg 3 til sak 4/2015



Dette er en kvartalsrapport fra Romerike revisjon IKS, selskapet utfører lovpålagt revisjon for 
kommunene på Romerike. Selskapet skal gjennom dialog og samhandling med folkevalgt og 
administrativt nivå i deltakerkommunene, og gjennom sin kontrollaktivitet bidra til å styrke 
tilliten til kommunalforvaltningen på Romerike.  

Drift 
Selskapet har i løpet av sommer/høst 2014 

etablert seg i på Jessheim. Den 16. oktober 

ble det avholdt offisiell åpning av selskapet i 

våre nye lokaler. Samme dag ble det også 

avholdt et eget seminar for 

kontrollutvalgsmedlemmene på Romerike.  

RRI har publisert egen hjemmeside, der det 

fortløpende legges ut nyheter fra revisjonen. 

Det sendes i tillegg ut fire nyhetsbrev per år. 

Besøk oss på www.romerikerevisjon.no 

Samlokalisering og overføring av ansatte har 

gått uten problemer. Sykefraværet har totalt 

sett vært på 2,5 %. RRI har inngått avtale 

med NAV om Inkluderende Arbeidsliv (IA-

virksomhet). 

Det har vært to vakante stillinger innen 

forvaltningsrevisjon. For å levere ihht. 

bestilling har vi benyttet oss av innleid 

bistand på to prosjekter. Stillingene er besatt 

fra 2015. Det er foretatt en konstituering i 

stillingen som leder for regnskapsenheten. 

Arbeidet med å rekruttere en permanent 

leder for enheten videreføres.   

I høst er det gjennomført seminar for de 

ansatte, hvor tema var selskapsstrategi og 

revisjonsdialog. Styret tar sikte på å ha 

utearbeidet strategi for selskapet i første 

tertial 2015.  

Revisjon 
Oppstartsperioden er avsluttet og RRI er i 

normal driftsfase.  

Hovedoppgaver i perioden: 

• Regnskapsrevisjon utføres nå for

første gang ved hjelp av

revisjonsverktøyet Descartes for alle

kommunene.

• Planlegging og gjennomføring av

regnskapsrevisjon, herunder tettere

dialogen med kontrollutvalget om

revisjonen for 2014.

• Forvaltningsrevisjonsprosjekter er

levert innenfor eiendomsforvaltning,

oppfølging av politiske vedtak. I

tillegg er det levert

revisjonsundersøkelser og notater

innenfor bl.a. teknisk sektor og

økonomifeltet.

• I tillegg er åtte forvaltnings- 

revisjonsprosjekter under arbeid

innenfor PLO og rus og psykiatri.

Selskapet leverer varslingstjenester til flere 

av kommunene. Det jobbes med å revidere 

avtaler som er inngått med de tidligere 

selskapene, og å få på plass nødvendige 

konsesjoner. 

Økonomi
Foreløpig prognoser viser et mindre 

overskudd.  

Kvartalsrapport for 3. og 4. kvartal 2014 

Vedlegg 4 til sak 4/2015



TILTAKSPLAN 

2015 

KONTROLLUTVALGET I 

NANNESTAD KOMMUNE 

Oppdatert 11.02.15 

Vedlegg 6 til sak 4/2015



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  Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet.

13.5.15  

10.6.15  Virksomhetsbesøk til Nannestad sykehjem.

 Orientering fra administrasjonen om Holter kulturhus.

16.9.15  

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 prosjektplan for neste forvaltningsrevisjonsprosjekt.

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Sykefravær og tjenestekvalitet.

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten IKT – sikkerhet og personvern.

13.5.15  

10.6.15  

16.9.15  

4.11.15  

9.12.15  Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - Kompetanse i tjenestene.

 Overordnet analyse.

Møte Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
18.2.15  

25.3.15  Behandle selskapskontroll Romerike Industriservice AS.

13.5.15  

10.6.15  

16.9.15  

4.11.15  Behandle selskapskontroll ØRAS IKS.

9.12.15  Overordnet analyse.



Kontrollutvalget i Nannestad kommune 
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Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
18.2.15  

25.3.15  

13.5.15  Kontrollutvalget og Romerike Revisjon IKS utarbeider en skriftlig avtale om

finansiell- og forvaltningsrevisjon for 2015.

10.6.15  

16.9.15  

4.11.15  

9.12.15  Oppdragsansvarlig revisorer avgir skriftlige 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.



KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

5/2015 Eventuelt. 18.2.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

Onsdag 25.3.2015, kl. 08.00. 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

6/2015 Orientering ved rådmannen om kommunens rutiner på 

bruk av kommunale kjøretøy. 

18.2.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har bedt rådmannen om å gi en orientering vedrørende kommunens rutiner på bruk 

av kommunale kjøretøy. Kontrollutvalget ønsker å få vite hvilke regler, rutiner og kontrollaktiviteter 

som er etablert rundt disponering av kommunale kjøretøy.  

Rådmann vil gi en orientering i denne saken. 

Forslag til vedtak 
Redegjørelsen tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

7/2015 Orientering ved rådmannen om varslingssaker 2014. 18.2.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
1. Notat fra rådmann vedrørende varslingssaker 2014 (ettersendes medlemmene og vedlegges

protokollen)

2. Skjema fra eksternt varslingspunkt om varslingssaker 2014

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har bedt rådmannen om et notat vedrørende varslingssaker 2014 (vedlegg 1). I 

tillegg har kommunens eksterne varslingspunkt (Romerike Revisjon IKS) sendt utvalget en rapport 

om ekstern varsling 2014 (vedlegg 2).  

I tillegg vil rådmannen gi en orientering til kontrollutvalget om en pågående sak. 

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Vedlegg 2 til sak 7/2015 




