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Sak nr. Sak Møtedato 

13/2015 Sak om Viltnemda i Nittedal kommune. 18.6.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

1. Revisjonsnotat – oppfølging av vedtak-viltnemda, datert 26.2.2015 

2. Avtale mellom Nittedal kommune og Regionskontor landbruk (RKL) om 

viltforvaltningsoppgaver, med vedlegg om rutiner Nittedal kommune-RKL 

3. Skriftlig henvendelse fra leder for viltnemda, datert 19.4.2015 

4. Revisjonsnotat – oppfølging av vedtak-viltnemda, datert 18. juni 2015 

5. Protokoller fra viltnemdas møter for inneværende 

kommunestyreperiode (sendt medlemmene tidligere) 

 

Saksopplysninger 

Bakgrunnen for denne saken startet med at kontrollutvalget bestilte en 

gjennomgang fra revisjonen den 27.11.14, sak 33/2014, av rådmannens 

oppfølging av kommunestyrets sak 50/14, punkt nr. 9. 

 

Revisjonsnotatet (vedlegg 1) ble lagt frem for behandling i kontrollutvalget den 

26.2.15, sak 1/2015. Her ba blant annet kontrollutvalget om å få se alle avtaler 

og budsjett som foreligger mellom kommunen og Regionskontoret landbruk 

vedrørende sekretærfunksjonen. Dette ble fremlagt for kontrollutvalget den 

7.5.15, sak 9/2015 (vedlegg 2). I denne saken fikk også kontrollutvalget en 

orientering fra utvalgsleder om status vedrørende viltnemda i Nittedal. I tillegg 

mottok kontrollutvalget en skriftlig henvendelse fra leder for viltnemda i 

Nittedal, datert 19.4.15 (vedlegg 3). Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i 

denne saken: 

Kontrollutvalget ber kontrollutvalgssekretariatet, ved daglig leder Mona 

Moengen, og Romerike Revisjon IKS gjennomføre en gjennomgang av de 

fattede vedtak i kommunestyret i inneværende kommunestyreperiode 
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vedrørende Viltnemda i Nittedal og rådmannens oppfølging av vedtakene. Vi 

ber samtidig om at viltnemdas forhold til sekretæren, og sekretærens instruks 

avklares. Saken fremmes på kontrollutvalgsmøte den 18.6.2015. 

Alle saker som er behandlet i kommunestyret vedrørende viltnemda i Nittedal 

kommune er nå gjennomgått av Romerike Revisjon IKS. Det legges frem et 

notat vedrørende revisjonens gjennomgang i denne saken (vedlegg 4). 

 

Når det gjelder kontrollutvalgets spørsmål om viltnemdas forhold til 

sekretariatet, og sekretariatets instruks, så vises det til Avtale mellom Nittedal 

kommune og Regionskontor landbruk (RKL) om viltforvaltningsoppgaver, med 

vedlegg om rutiner Nittedal kommune-RKL (vedlegg 2). I tillegg vises det til 

skriftlig henvendelsen fra viltnemdas leder (vedlegg 3).    

 

Kontrollutvalget har i tillegg bedt om å få fremlagt alle protokoller fra 

viltnemdas møter for inneværende kommunestyreperiode (vedlegg 5).  

 

I løpet av denne sakens gang har det blitt stilt spørsmål i utvalget hva angår 

habilitetsreglene og etterlevelse av disse.   

 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget ber revisjonen om å utføre en undersøkelse med sikte på å 

avklare:  

1. Viltnemdas forhold til sekretariatet for viltnemda, og sekretariatets 

instruks. 

2. Forståelsen av habilitetsreglene sett i lys av viltnemdas ansvar og 

oppgaver.       

 

 

Kontrollutvalgets behandling 
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NOTAT TIL KU 

1 

Til: Kontrollutvalget i Nittedal kommune 

Saksbeh: Ragnhild Grøndahl Faller 

Kopi: 

Møtedato: 26.2.2015 

Oppfølging av vedtak – viltnemnda 

1 Innledning 

Kontrollutvalget i Nittedal kommune ba i møte 27.11.2014 revisjonen om en gjennomgang av 

rådmannens oppfølging av kommunestyrets sak 50/14, punkt 9. Punkt 9 lyder som følger: 

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

av rovviltlag. Rådmannen bes legge fram sak om mål og retningslinjer for 

hjorteviltforvaltningen for kommunestyret, etter innstilling fra viltnemnda.»  

2 Bakgrunn 

Organiseringen av viltforvaltningen i Nittedal kommune ble tatt opp til vurdering av 

kommunestyret i møte 24.2.2014. Rådmannen hadde innstilt på å legge ned viltnemnda, og 

delegere dens myndighet og oppgaver til administrasjonen ved Regionkontor landbruk. Et 

enstemmig kommunestyre vedtok at viltnemnda i Nittedal skulle videreføres og tildeles det 

løpende ansvaret for en rekke viltforvaltningsoppgaver på vegne av kommunestyret, deriblant 

drift av rovviltlag og oppgaver knyttet til kommunens viltforvaltning.  

3 Undersøkelsesopplegg 

Følgende problemstillinger er lagt til grunn i undersøkelsen: 

Hvordan har rådmannen i Nittedal fulgt opp kommunestyrets vedtak? Har rådmannen lagt 

fram sakene for kommunestyret? Hva er eventuelt årsakene til at rådmannen ennå ikke har 

lagt fram sakene for kommunestyret?   

Revisjonen har hentet inn relevant informasjon fra kommuneadministrasjonen i Nittedal. Det 

inkluderer saksdokumenter fra kommunestyret og protokoll fra viltnemnda, og 

kommuneadministrasjonens planlagte saksframlegg til kommunestyret. Revisjonen har etter 

rådføring med rådmannen i Nittedal vært i kontakt med miljøvernrådgiver Guro Haug og 

kommunalsjef for sektor miljø og samfunnsutvikling Kristin Hurthi.  

Vedlegg 1 til sak 13/2015
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4 Rådmannens oppfølging  

Under følger en gjennomgang av rådmannens oppfølging av kommunestyrets sak 50/14, 

punkt 9. Sak om oppnevning av rovviltlag og sak om hjorteviltforvaltningen behandles her 

hver for seg. Begge saker ble behandlet i viltnemndas møte 13.5.2014. 

4.1 Oppnevning av rovviltlag 

Rådmannen vil legge fram sak om permanent oppnevning av rovviltlag for 

kommunestyremøtet i Nittedal 23.2.2015. Saken om oppnevning av permanent rovviltlag ble 

behandlet i viltnemnda 13.5.2014. Vedtaket var som følger:  

«Viltnemnda oppnevnte enstemmig rovviltjaktlag i Nittedal. Rovviltjaktlagets medlemmer er 

unntatt offentlighet av personvernhensyn med hjemmel i lov om rett til innsyn i dokument i 

offentleg verksemd (offentleglova) § 25.»  

Viltnemnda har ifølge kommunalsjefen ikke anledning til selv å oppnevne permanent 

rovviltjaktlag. Det skal gjøres av kommunestyret.  

Revisjonen får opplyst at rådmannen i Nittedal gjentatte ganger har etterspurt sak om 

oppnevning av permanent rovviltlag fra kommunalsjef for sektor miljø og samfunnsutvikling. 

Ved en inkurie fra kommunalsjefens side ble ikke saken behandlet og lagt fram for 

kommunestyret innen rimelig tid etter maimøtet i viltnemnda 2014. Noe av forsinkelsen 

skyldes også en misforståelse mellom rådmannskontoret ved kommunalsjef og Regionkontor 

landbruk. Regionkontor landbruk er et vertskommunesamarbeid mellom kommunene 

Lørenskog, Nittedal, Oslo, Rælingen og Skedsmo, og holder til på Lillestrøm. Regionkontor 

landbruk er kommunens lokale landbrukskontor og fungerer som et kompetansesenter for 

jord- og skogbruk med tilgrensende fagområder. Det har sekretærfunksjon for viltnemnda i 

Nittedal. Revisjonen får opplyst at misforståelsen tas med i et pågående arbeidet for å få på 

plass rutiner for samarbeidet mellom kommuneadministrasjonen og regionkontoret. 

Administrasjonen har etter nyttår tatt grep og skal legge fram sak om oppnevning av 

permanent rovviltlag for kommunestyret 23.2.2015. Rådmannens innstilling bygger på 

viltnemndas innstilling om at lederfunksjonen i rovviltjaktlaget deles i to, mellom en 

skadefellingsleder og en jaktleder. Todeling av lederfunksjonen i rovviltjaktlag er et uttrykt 

ønske fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Sakspapirene til sak 20/15 er tilgjengelige på 

Nittedal kommunes hjemmesider.   

4.2 Forvaltning av hjortevilt 

Rådmannen har ikke lagt fram sak om mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen etter 

innstillingen fra viltnemnda for kommunestyret. Saken er per 12. februar 2015 fortsatt under 

arbeid. Revisjonen får opplyst at saken ventes å bli ferdig behandlet vinter/vår 2015.  
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Det er Regionkontor landbruk som utfører utredningsarbeidet om mål og retningslinjer for 

hjorteviltforvaltning for Nittedal. I april 2014 avholdt viltnemnda et allmannamøte hvor mål 

og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen ble diskutert. Innspill derfra ble tatt med i det 

foreløpige utredningsarbeidet, som ble diskutert på viltnemndas møte 13.5.2014. Innen møtet 

i mai 2014 var «det gjort et stort arbeid med et forslag til en overordnet plan for 

viltforvaltningen i Nittedal» (møteprotokoll, Nittedal viltnemnd 13.5.2014, side 1).  

Revisjonen får opplyst at grunnen til at saken om hjorteviltforvaltning ikke er fullført og lagt 

fram for kommunestyret ennå er en kombinasjon av begrensede midler i budsjettet og en stor 

mengde viltforvaltningssaker i Nittedal i 2014. Nittedal kommune har et gitt et bestemt antall 

timer for utføring av utrednings- og saksbehandlingsarbeid ved Regionkontor landbruk. I 

tillegg kjøper Nittedal et ekstra antall timer for viltforvaltning av kontoret. 

Regionkontor landbruk informerte i 2014 kommuneadministrasjonen om at arbeidet med å 

utarbeide mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltning i Nittedal måtte utsettes til 2015, 

ettersom Nittedals timeandel for 2014 alt var brukt på klagesaker knyttet til viltnemnda og 

habiliteten til enkeltpersoner i viltforvaltningen i Nittedal. Revisjonen får opplyst at 

Regionkontor landbruk regner med at hjorteviltsaken er klar til aprilmøtet til kommunestyret. 

Den skal da ha blitt behandlet i viltnemda først, slik at saken rådmannen legger fram er etter 

innstilling fra nemnda.  

5 Revisjonens vurdering 

Revisjonen konstaterer at det er fastsatt tidspunkter for saksframlegg til kommunestyret i 

begge sakene. Rådmannen skal legge fram sak om oppnevning av permanent rovviltlag i 

kommunestyret 23.2.2015, og sak om mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltning er 

berammet vinter/vår 2015, høyst sannsynlig i kommunestyrets møte i april.  

Årsakene til manglende framdrift i er forskjellig i de to sakene, men kommunens samhandling 

med Regionkontor landbruk er sentralt i begge sakene. Når det gjelder sak om oppnevning av 

permanent rovviltlag er deler av grunnen til forsinkelsen en misforståelse mellom 

kommuneadministrasjonen og kontoret. Når det gjelder saken om forvaltning av hjortevilt er 

det regionkontoret som står for utredning av saken, og arbeidet ble satt på vent fordi Nittedal 

kommunes timeandel alt var brukt opp på andre saker knyttet til viltforvaltningen.  

Regionkontor landbruk utgjør et viktig ledd i viltforvaltningen i Nittedal. Det er derfor viktig 

at ansvars- og kommunikasjonslinjene mellom kommuneadministrasjonen og regionkontoret 

er tydelige. Revisjonen vurderer det som positivt at kommuneadministrasjonen i Nittedal og 

Regionkontor landbruk er i gang med et arbeid for å utvikle gode rutiner for samarbeid.  



Avtale mellom  

Nittedal kommune  

og  

Regionkontor landbruk (RKL) 

om viltforvaltningsoppgaver 

Vedlegg 2 til sak 13/2015



Avtalens formål 

Viltnemndas mandat ble vedtatt av kommunestyret i sak 50/14 og følger vedlagt 

denne avtalen. Nitttedal kommune kjøper sekretariatsfunksjonen til viltnemnda av 

RKL. I tillegg kommer oppgaver knyttet til håndtering av fallvilt og det kommunale 

rovviltjaktlaget. Oppgaver utover dette avtales spesielt og i tråd med 

rutinebeskrivelsen.  

Oppgavene i denne avtalen kommer i tillegg til RKL-avtalen Nittedal har med 

Skedsmo som vertskommune innen landbruksforvaltning. 

RKLs oppgaver 

 RKL har sekretærfunksjonen for viltnemnda.

 RKL har ikke sekretærfunksjon for fallviltgruppa og det kommunale

rovviltjaktlaget. Fallviltgruppa er uavhengig av viltnemndssekretær og fører

sine referater selv og sender viltnemndssekretær rapporter og resultat av

fallviltoppdrag.

 Viltnemndsekretæren koordinerer arbeidet mellom viltnemnda og

fallviltgruppa.

 Viltnemndsekretæren koordinerer arbeidet mellom viltnemnda og kommunalt

rovviltjaktlag.

 Viltnemndssekretæren har det praktiske ansvaret for gjennomføring av

jegerprøven jfr. forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, FOR -2002-03-

22-313.

 Skjema for godtgjørelser til viltnemnda og fallviltgruppa følger Nittedals

regulativ. Viltnemndsekretæren kontrollerer alle skjema for utbetaling av

godtgjørelse før de oversendes kommunen ved miljøvernrådgiver i tråd med

rutinebeskrivelsen.

 Arkiveringsansvaret følger den ordinære RKL-avtalen hvor RKL er egen

arkivenhet. For møter i nemnda, vil innkalling, saksdokumenter og vedtak

overføres til kommunen v/miljøvernrådgiver straks dette er klart i tråd med

rutinebeskrivelsen.

 Viltnemndsekretæren innkaller til koordineringsmøte med leder for

fallviltgruppa, skadefellingsleder for rovviltjaktlaget, viltnemndssekretær og

miljøvernrådgiver minimum 1 gang årlig.

Nittedal kommunes oppgaver 

 Nittedal kommune oversender innkommet post og saker som viltnemnda skal

behandle (høringsuttalelser med mer) fortløpende til RKLs postmottak i tråd

med rutinebeskrivelsen.

 Godkjenner saker til politisk behandling.

 Nittedal kommune er oppdragsansvarlig for fallviltgruppa og kommunalt

rovviltjaktlag.



 Nittedal kommune sørger for annonsering av møter i viltnemnda og publisering

av tilhørende protokoller.

 Nittedal kommune utarbeider budsjett for viltnemnda, fallviltgruppa og det

kommunale rovviltjaktlaget, og informerer RKL om vedtatt budsjett i tråd med

rutinebeskrivelsen.

 Nittedal kommune kaller inn til årlige evalueringsmøter.

Fakturering 

Viltnemndssekretærens oppgaver er anslått til 10 % stilling (også overtidsrelatert), 

tilsvarende kr. 72.000,- i 2015. Beløpet prisjusteres årlig i tråd med avtale om 

administrativ vertskommunesamarbeid mellom RKL og Nittedal kommune. Kostnader 

som følge av avtalt merarbeid faktureres til fastsatt timepris som utgjør kr 800 pr time 

i 2015. RKL fører timeregistrering for alt arbeidet, denne følger som vedlegg til 

faktura. 

Fakturering for sekretærfunksjon og for forvaltningsoppgaver skjer to ganger årlig, i 

juni og innen utgangen av desember.  

Kostnader for jegerprøve faktureres separat. 

Utgifter knyttet til faglig oppdatering for å ivareta rollen som viltnemndssekretær 

tilligger RKL. 

Varighet 

Avtalen gjelder fra 01.01.2015 og kan sies opp med ett års varsel av begge parter. 

Partene kan ta avtalen opp til reforhandling ved behov. 

Nittedal, den 15.04.15 

Anne-Birgitte Sveri Knut Samseth 

Rådmann Landbrukssjef 

Vedlegg 

- Viltnemndas mandat gitt av kommunestyret  

- Rutiner Nittedal kommune – RKL 

- Rutiner for rovviltjaktlaget (utformes i etterkant av kommunestyrevedtak 27.04.15). 



Sist revidert dato: 15.04.15 

Rutiner Nittedal kommune – RKL 

Rutinene er et vedlegg til avtalen mellom Nittedal kommune og Regionkontor 

landbruk (RKL) om viltforvaltningsoppgaver. Her fastsettes rutiner for  

 dokumenthåndtering generelt

 saker til politisk behandling

 frister for fakturering og utbetaling av godtgjøring

 hvem som er ansvarlig for hvilken del av saksbehandlingsprosessen

Møteplan 

 RKL legger frem forslag til møteplan for viltnemnda årlig. Møteplanen må ta

hensyn til frister i lovverket, være innenfor rammene i vedtatt budsjett, m.v.

Håndtering av dokumenter til politisk behandling i viltnemnd, hovedutvalg, 

formannskap eller kommunestyre 

 Saker til politisk behandling skal godkjennes av kommunalsjef for miljø og

samfunnsutvikling og rådmann før de sendes ut til aktuelt politisk utvalg.

 RKL utarbeider forslag til saksfremlegg og sender forslag til saksfremlegg med

tilhørende vedlegg til Nittedal kommune v/miljøvernrådgiver. Saken skal være

ferdig utredet når den oversendes kommunen.

 Miljøvernrådgiver legger forslag til saksfremlegg inn i kommunens elektroniske

arkivsystem og sender den til godkjenning til kommunalsjef miljø og

samfunnsutvikling og rådmannen.

 RKL sender godkjente saker til viltnemnda.

 RKL sender protokoll fra viltnemndsmøtene til kommunen ved

miljøvernrådgiver. Miljøvernrådgiver fører protokollene inn i kommunens

elektroniske arkivsystem og protokollene legges ut på internett fortløpende i

etterkant av møtene.

 RKL sender melding om vedtaket i det politiske organet til søker.

Håndtering av dokumenter som skal behandles av RKL 

 Høringsbrev, søknader om fellingskvoter, krav om rapportering av statistikk,

m.v. som mottas av Nittedal kommune arkiveres og sendes til RKL fortløpende

av miljøvernrådgiver. Oversendelsen til RKL registreres på samme

saksnummer som innkommet henvendelse i kommunens elektroniske

arkivsystem.

Vedlegg 2 til sak 13/2015



 Politiske vedtak som skal følges opp av RKL oversendes til RKL fortløpende

av kommunalsjef for miljø og samfunnsutvikling. Oversendelsen til RKL

registreres på samme saksnummer som innkommet henvendelse i

kommunens elektroniske arkivsystem.

Utgifter til sekretærfunksjon, kurs m.v. 

 RKL rapporterer viltnemndssekretærens tidsforbruk og oversikt over hvilke

saker det er arbeidet med en gang i halvåret og gjennom møteprotokoller til

kommunalsjef for miljø og samfunnsutvikling. Uforutsett forhold rapporteres

umiddelbart.

 Kostnadsdekningen av fagdag for jaktrettighetshavere, jaktledere,

valdansvarlige, viltnemnda, fallviltgruppa og det kommunale rovviltjaktlaget

dekkes innenfor vedtatt budsjett. Fakturaer sendes miljøvernrådgiver og

utbetales av Nittedal kommune.

 Kursutgifter for viltnemnda, fallviltgruppa og rovviltjaktlaget dekkes innenfor

vedtatt budsjett. Fakturaer sendes miljøvernrådgiver og utbetales av Nittedal

kommune.

Oppgaver utover avtalen 

 Ved ekstraordinære forhold som for eksempel flere møter enn vedtatt

møteplan, ekstraordinære utredninger, e.l., skal kommunalsjefen eller

stedfortreder underrettes og godkjenne dette i forkant. Oppgaver utover

avtalen avklares skriftlig. Oppgavens innhold, kostnad og tidsforbruk og skal

spesifiseres. Dokumentene registreres i kommunens elektroniske arkivsystem.

Budsjett 

 Nittedal kommune utarbeider budsjett for viltnemndssekretær, viltnemnda,

fallviltgruppa og det kommunale rovviltjaktlaget. Budsjettene skal vise

møtegodtgjørelse, saksbehandling, godtgjøring til fallviltgruppa, annen

godtgjøring, uforutsette oppgaver, m.v.

 Nittedal kommune informerer RKL om vedtatt budsjett og regnskap i

forbindelse med tertialrapportering.

 RKL informerer viltnemnda om regnskapstall sett i forhold til budsjett for

virksomheten 2 ganger årlig.

Fakturering og utbetaling av godgjøring 

 RKL sender godtgjøringsskjema for møter i viltnemnda og fallviltgruppa, samt

beregningsskjema for fallviltgruppa til kommunen ved miljøvernrådgiver innen

20. mai og 1. desember hvert år.



 RKL sender oversikt over medlemmene i rovviltgruppa til lønningskontoret

innen 1. desember hvert år. Navn på medlemmene er unntatt offentlighet.

 RKL sender oversikt over fellingsresultater til kommunen ved

miljøvernrådgiver innen 19. januar hvert år. Kommunen sender faktura til

valdansvarlig og inntektsfører beløpet i kommunens regnskap.

 RKL melder om salg av kjøtt fra påkjørt vilt fortløpende til kommunen ved

miljøvernrådgiver. Kommunen sender faktura til kjøper og inntektsfører

beløpet i kommunens regnskap.

Kontaktpersoner i Nittedal kommune 

Ansvarlig: kommunalsjef for miljø og samfunnsutvikling Kristin Hurthi eller 

stedfortreder. 

 Personal: personalsjef Anne Kirsti Sletteng-Fagerli

 Juridiske spørsmål: kommuneadvokat Bjørn Stokvold

 Økonomi: kommunalsjef Kristin Hurthi og miljøvernrådgiver Guro Haug

 Administrasjon (generell hjelp med saker, oversendelser m.m.):

miljøvernrådgiver Guro Haug.
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Til: Kontrollutvalget i Nittedal kommune 

Saksbeh: Øyvind Nordbrønd Grøndahl 

Kopi: 

Møtedato: 18. juni 2015

Oppfølging av vedtak – viltnemnda 

Bakgrunn 

Kontrollutvalget i Nittedal kommune ba i møte 27.11.2014 revisjonen om en gjennomgang av 

rådmannens oppfølging av kommunestyrets sak 50/14, punkt 9. Punkt 9 lyder som følger: 

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

av rovviltlag. Rådmannen bes legge fram sak om mål og retningslinjer for 

hjorteviltforvaltningen for kommunestyret, etter innstilling fra viltnemnda.»  

Revisjonens notat ble behandlet av kontrollutvalget i møte 26.2.2015. Revisjonen konstaterte 

at det var fastsatt tidspunkter for saksframlegg til kommunestyret i begge sakene. Det ble pekt 

på at rådmannen skulle legge fram sak om oppnevning av permanent rovviltlag for 

kommunestyret 23.2.2015, og at sak om mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltning var 

berammet til vinter/vår 2015, høyst sannsynlig til kommunestyrets møte i april.  

I møte i kontrollutvalget 7.5.2015 ble kontrollutvalgets sekretariat og revisjonen bedt om å 

gjennomføre en gjennomgang av de fattede vedtak i kommunestyret i inneværende 

kommunestyreperiode vedrørende viltnemnda i Nittedal og rådmannens oppfølging av 

vedtakene. Dette notatet gir en kronologisk oversikt over kommunestyrets vedtak.  

Kommunestyrets vedtak 

1. Kommunestyrets møte 24.06.13: Etter forslag fra rådmannen vedtar kommunestyret at

det opprettes et midlertidig rovviltlag i Nittedal kommune. Ny sak om etablering av

rovviltlag i kommunen legges frem når nødvendige utredninger foreligger.

2. Kommunestyrets møte 16.12.13: Kommunestyret vedtar at viltnemnda skal

videreføres. Kommunestyret ber om at det legges frem sak for kommunestyret senest i

februar 2014 om fremtidig organisering av viltforvaltningen. Arbeidet med

bestandsplanlegging avventes inntil behandling i kommunestyret.
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3. Kommunestyrets møte 24.02.14: Rådmannen foreslår i sitt saksframlegg å legge ned

viltnemnda. Nemndas myndighet og oppgaver, sammen med ansvaret for drift av

fallviltgruppe, foreslås delegert til administrasjonen i Nittedal kommune ved

Regionkontor landbruk. Kommunestyret vedtar at viltnemnda skal videreføres og ber

rådmannen legge frem sak om permanent oppnevning av rovviltlag og bestandsplaner

for kommunestyret, etter innstilling fra viltnemnda.

4. Kommunestyrets møte 28.04.14: Kommunestyret vedtar noen endringer i

forvaltningsoppgavene viltnemnda ble tildelt ansvaret for på vegne av kommunestyret

i møte 24.02.14. Rådmannen bes med bakgrunn i tidligere vedtak legge fram sak om

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

og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen, etter innstilling fra viltnemnda.

5. Kommunestyrets møte 23.02.15: Rådmannens forslag til oppnevning av permanent

rovviltlag i Nittedal kommune blir enstemmig vedtatt.

6. Kommunestyrets møte 27.04.15: Kommunestyret vedtar enstemmig at overordnet

forvaltningsplan for hjortevilt i Nittedal kommune sendes ut på høring, i samsvar med

rådmannens innstilling og viltnemndas forslag.

Revisjonens konklusjon 

Gjennomgangen av kommunestyrets vedtak gir ikke grunnlag for andre konklusjoner og 

vurderinger enn det som framkom i revisjonens notat til kontrollutvalgets møte 26.2.2015. 

Sak om både oppnevning av rovviltlag og mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen har 

vært lagt frem for kommunestyret i samsvar med den framdriftsplan som beskrives i notatet.  



KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 

14/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 18.6.15 

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 



KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 

15/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 18.6.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2015 for kontrollutvalget i Nittedal, med jnr. 1 til 13 -2015.
2. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2015, sist redigert 12.6.15.
3. Tiltaksplan 2015, sist redigert 12.6.15.

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 Nittedal 2015 

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

1 17.2.2015 17.2.2015 x Romerike Revisjon IKS Revisjonsgjennomgang vedr. oppfølging av 
KST sak 50/14, punkt 9. 

420.6.1 

2 15.4.2015 15.4.2015 x Nittedal kommune  Svar på spørsmål fra kontrollutvalget – 
viltforvaltning. 

420.6.1 

3 27.3.2015 27.3.2015 x Nittedal kommune Brev til rådmannen vedr. viltnemda. 420.2.2 

4 27.3.2015 27.3.2015 x Nittedal kommune Brev til rådmannen vedr. varslingssaker 
2014. 

420.2.2 

5 8.4.2015 8.4.2015  x Nittedal kommune Svar fra rådmannen vedr. varslingssaker 
2014. 

420.5.1 

6 14.4.2015 14.4.2015 x Nittedal – eiendom KF Årsregnskap og årsberetning for 2014. 420.8.3 

7 14.4.2015 14.4.2015 x Nittedal kommune Årsregnskap og årsberetning for 2014. 420.7.3 

8 15.4.2015 15.4.2015 x Nittedal kommune Svar fra rådmannen vedr. viltnemda. 420.5.1 

9 17.4.2015 17.4.2015 x Romerike Revisjon IKS Revisor beretning 2014 Nittedal kommune. 420.7.3 

10 17.4.2015 17.4.2015 x Romerike Revisjon IKS Revisors beretning 2014 Nittedal – eiendom 
KF. 

420.8.3 

11 2.6.15 2.6.15 x Romerike Krisesenter IKS Invitasjon om virksomhetsbesøk. 420.2.2 

12 10.6.15 10.6.15 x Nittedal kommune Invitasjon til ordfører og rådmann til møte 
den 18.6.15. 

420.2.2 

13 11.6.15 11.6.15 x Romerike Revisjon IKS Notat viltnemda Nittedal 420.6.1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Vedlegg 1 til sak 15/2015
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SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 2015 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

xx.x.15 01/2015 Særutskrift sendt 

til kommunestyret 

15.01. 

Avventer 

kommunestyre

ts behandling 

Kommunes

tyret 21.01, 

sak 56/15 



8.5.2014 14/2014 Kartlegging av 

vedlikeholdsetterslepet i 

Nittedal kommune 2013. 

1. Kontrollutvalget tar saken til etterretning.

2. Kontrollutvalget ber om å få en orientering vedrørende

nytt ambisjonsnivå for å håndtere

vedlikeholdsetterslepet i Nittedal kommune etter

behandlingen av budsjett- og handlingsplanen for

2014-2017.

Kaller inn 

daglig leder 

Laila 

Jensen for 

en ny 

orientering. 

27.11.14 25/2014 Forvaltningsrevisjonsrapport – 

Oppfølging av vedtak. 

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning, og er tilfreds med 

at administrasjonen har systemer og rutiner for oppfølging av 

politiske vedtak, samt at politiske vedtak i stor grad blir 

iverksatt i tråd med det som er vedtatt.  

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med 

følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.

2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp

revisjonens anbefalinger:

o Rådmannen bes om å arbeide videre med å få

vedtaksoppfølgingssystemet til å fungere etter sin

hensikt og utvikle skriftlige rutiner for hvordan

systemet skal brukes med beskrivelse av roller,

ansvar og myndighet.

o Rådmannen bes om å legge stor vekt på å

rapportere regelmessig til politisk nivå om saker

under utredning og om iverksettelse av vedtatte

saker. Dette skal særlig etterstrebes for

verbalvedtak som ofte spiller en viktig politisk

rolle for de folkevalgte. Dersom rådmannen er

usikker på om et verbalvedtak bare er en form for

Kommunestyret Avventer 

kommunest

yret sin 

behandling 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

politisk intensjonserklæring, skal dette avklares 

med de folkevalgte. 

o Det skal som hovedregel settes en tidsfrist for alle

vedtak, unntatt verbalforslag.

27.11.14 30/2014 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 

kommunest

yrets 

behandling 



26.2.2015 1/2015 Revisjonsnotat om oppfølging 

av vedtak – viltnemda. 

1. Kontrollutvalget er sterkt kritisk til at administrasjonen

ikke har klart, etter kommunestyre sak 50/14, å fremlegge

sak om mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen

raskere.

2. Kontrollutvalget ber om å få se alle avtaler og budsjett som

foreligger mellom kommunen og Regionskontoret

landbruk vedrørende sekretærfunksjonen.

Rådmannen Legges frem i 

møtet den 

7.5.15. 



26.2.2015 2/2015 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.

Kommunestyret Behandlet i 

kommunest

yret 27.4, 

sak 24/15. 



26.2.2015 3/2015 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS. 

Saken tas til orientering. 


26.2.2015 4/2015 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


26.2.2015 5/2015 Eventuelt. 


7.5.2015 6/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til 

Nittedal kommunes 

Kontrollutvalgets uttalelse til Nittedal kommunes årsregnskap 

2014 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til 

Kommunestyret. Behandlet i 

kommunest
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

årsregnskap for 2014. formannskapet. yret xx.xx, 

sak xx/xx. 

7.5.2015 7/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til 

Nittedal - eiendom KF sitt 

årsregnskap for 2014. 

Kontrollutvalgets uttalelse til Nittedal – eiendom KF 

årsregnskap 2014 vedtas, og oversendes kommunestyret med 

kopi til formannskapet og styret i Nittedal – eiendom KF. 

Kommunestyret. Behandlet i 

kommunest

yret xx.xx, 

sak xx/xx. 

7.5.2015 8/2015 Varslingssaker 2014. Kontrollutvalget tar saken til etterretning. 


7.5.2015 9/2015 Oppfølgingssak - 

Revisjonsnotat om oppfølging 

av vedtak – viltnemda. 

Kontrollutvalget ber kontrollutvalgssekretariatet, ved daglig 

leder Mona Moengen, og Romerike Revisjon IKS gjennomføre 

en gjennomgang av de fattede vedtak i kommunestyret i 

inneværende kommunestyreperiode vedrørende Viltnemda i 

Nittedal og rådmannens oppfølging av vedtakene.  

Vi ber samtidig om at viltnemdas forhold til sekretæren, og 

sekretærens instruks avklares. 

Saken fremmes på kontrollutvalgsmøte den 18.6.2015. 

ROKUS og 

Romerike Revisjon 

IKS. 



7.5.2015 10/2015 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS. 

Saken tas til orientering. 


7.5.2015 11/2015 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


7.5.2015 12/2015 Eventuelt. Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

Torsdag 18.6.2015, kl. 17.00. 



18.6.2015 13/2015 



TILTAKSPLAN 

2015 

KONTROLLUTVALGET I 

NITTEDAL KOMMUNE 

Oppdatert 12.6.15 

Vedlegg 3 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 
26.2.15  Behandle revisjonsgjennomgang av rådmannens oppfølging av kommunestyre sak 

50/14, punkt 9.    

9.4.15 (avlyst)   

7.5.15  Oppfølgingssak - Revisjonsnotat om oppfølging av vedtak – viltnemda (KU sak 

1/2015). 

 Varslinger 2014.  

18.6.15  Sak om Viltnemda. 

17.9.15  Virksomhetsbesøk til Romerike Krisesenter IKS (holdes på rådhuset). 

 Ordfører og rådmann orienterer om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR). 

19.11.15  Opplæring av nytt kontrollutvalg.  

10.12.15   

 

 

Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 
26.2.15   

9.4.15 (avlyst)   

7.5.15  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2014.  

18.6.15   

17.9.15   

19.11.15   

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

  

 

Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon  
26.2.15   

9.4.15 (avlyst)   

7.5.15   

18.6.15   

17.9.15   

19.11.15    

10.12.15  Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet - følges vedtak opp. 

 Overordnet analyse.  

 

 

Møte Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
26.2.15   

9.4.15 (avlyst)   

7.5.15     
18.6.15   

17.9.15  Behandle selskapskontroll NRV AS. 
19.11.15   
10.12.15  Overordnet analyse. 
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Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
26.2.15  

9.4.15 (avlyst)  

7.5.15  

18.6.15  

17.9.15  Revisjonen rapporterer på ressursbruk for revisjonsåret 2014.

19.11.15  

10.12.15  Oppdragsansvarlig revisorer avgir skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet.

Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
26.2.15  

9.4.15 (avlyst)  

7.5.15  

18.6.15  

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

kontrollutvalget.

19.11.15  

10.12.15  

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

9.4.15 (avlyst)  

7.5.15  

18.6.15  

17.9.15  

19.11.15  

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



KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 

16/2015 Eventuelt. 18.6.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

Torsdag 17.9.2015, kl. 18.00. 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 




