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Tid Mandag 23.2.2015, kl. 18:00 – 21:30. 
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Sekretær Konsulent Øystein Hagen 
(Forfall må meldes så snart som mulig til tlf.: 67 93 45 81 / 99 50 34 02, 
e-post: oyshag@lorenskog.kommune.no) 

Innkalt til sak 

SAKSLISTE 

Sak nr. Sak Ca. tid for 
behandling 

10/2015 Virksomhetsbesøk til Råholt ungdomsskole. 18:00 

11/2015 Forvaltningsrevisjonsrapport – hjemmesykepleie internkontroll, 
dokumentasjon og kvalitet.  

19:30 

12/2015 Skriftlig orientering ved rådmannen om kvalitetssikring av 
beregninger og utbetaling av tilskudd til private barnehager. 

20:30 

13/2015 Varslingssaker 2014. 20:45 

14/2015 Skriftlig bekreftelse fra rådmannen om sykepengerefusjon. 20:50 

15/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 21:00 

16/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 21:15 

17/2015 Eventuelt. 21:30 

Hans Chr. Wilberg (sign.) 
Kontrollutvalgets leder 

 Lørenskog 16.3.2015 

 Øystein Hagen 
 Konsulent 
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Sak nr. Sak Møtedato 

10/2015 Virksomhetsbesøk til Råholt ungdomsskole.  23.3.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 

Saksopplysninger 

Som en del av det generelle tilsynet med forvaltningen gjennomfører 

kontrollutvalget virksomhetsbesøk. For å bli kjent med den kommunale 

forvaltningen, og for at ansatte i kommunen skal bli kjent med kontrollutvalget, 

besøker utvalget ulike kommunale virksomheter. Dette inkluderer også 

kommunale foretak og selskap.   

 

Formålet med besøket er blant annet å: 

 Bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgsarbeidet kjent i 

kommunen 

 Undersøke generelt om krav til internkontroll er kjent i virksomheten, og 

om sentrale føringer knyttet til for eksempel etikk er kommunisert 

 Sjekke utvalgte områder som for eksempel HMS, offentlige anskaffelser 

og lignende ved å få orientering om og innsyn i system og rutiner 

 

Kontrollutvalget har valgt å legge besøket til Råholt ungdomsskole. 

Virksomhetsbesøket fremgår av kontrollutvalgets årsplan for 2015. 

Kontrollutvalget har bedt rådmannen om en generell orientering vedrørende 

virksomheten, samt en omvisning. I rådmannens sted stiller fungerende 

skolesjef og rektor.  

 

Kontrollutvalget har også inviterer en ansattrepresentant om å være tilstede 

under besøket for eventuelt å kunne bidra med innspill og svare på utvalgets 

spørsmål. 
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Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 
 
 
 
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

11/2015 Forvaltningsrevisjonsrapport – 
hjemmesykepleie internkontroll, 
dokumentasjon og kvalitet. 

23.3.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 Forvaltningsrevisjonsrapport – Hjemmesykepleie-internkontroll, 

dokumentasjon og kvalitet (sendt medlemmene tidligere – ta med i 

møtet). (Rapporten er tilgjengelig på www.rokus.no) 

 

Saksopplysninger 

Prosjektet ble bestilt av kontrollutvalget den 3.2.14, og i møtet den 17.3.14 la 

revisjonen fram et forslag til avgrensninger for forvaltningsrevisjonsprosjektet. 

Prosjektplanen for prosjektet ble behandlet i møtet den 8.9.2014.  

Revisjonen er gjennomført i perioden november 2014 til februar 2015 av 

Annette Gohn-Hellum på oppdrag fra Romerike Revisjon IKS.  

 

Formålet med prosjektet er å gi kontrollutvalget informasjon om Eidsvoll 

kommune har et tilfredsstillende internkontrollsystem innen hjemmebaserte 

tjenester, om behov dokumenteres for dem som mottar hjemmesykepleie og 

om de mottar de tjenestene de har krav på.  

 

Revisjonen ser i denne rapporten på følgende problemstillinger:  

1. Er det for Hjemmebaserte tjenester etablert et internkontrollsystem som 

sikrer at brukerne får uført de tjenester de har fått vedtak om?  

2. I hvilken grad dokumenterer virksomheten brukernes pleiebehov og 

endringer i behovet, og dekker tjenestene brukernes grunnleggende 

behov?  
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Revisjonskriteriene i denne forvaltningsrevisjonen er utledet fra helse- og 

omsorgstjenesteloven, helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven, 

helsetilsynsloven, forvaltningsloven, internkontrollforskrift i helsetjenesten og 

kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene. Kriteriene er samlet 

beskrevet i vedlegg 2 til rapporten. 

 

Dataene som dette prosjektet bygger på er gjennomført ved intervjuer med 

ledelsen i Eidsvoll kommune, samt med ansatte ved Tildelingsenheten og med 

ansatte i Hjemmebaserte tjenester. I tillegg var revisor med hjemmesykepleier 

ut på jobb en dag, hvor det ble gjort enkelte observasjoner og gjennomført 

samtaler med til sammen 6 brukere. Hjemmebaserte tjenester hadde selv i 

oktober 2014 levert ut evalueringsskjemaer til alle sine brukere, og disse er 

inkludert i revisjonen. Det er gjennomført en stikkprøvekontroll av 30 tilfeldig 

utvalgte journaler, og kommunen ble bedt om å oversende all tilgjengelig 

informasjon og dokumentasjon om kommunens internkontrollsystem. 
 

Rapportens oppbygning er som følger: 

Revisjonens samlede vurdering og anbefalinger er plassert foran i rapporten i 

sammendraget. I kapittel 2 beskrives datagrunnlaget, datainnsamlingen og 

anvendte metoder. I kapittel 3 presenteres foruten fakta om organisering, en 

del statistikk om tjenesten. Kapitlene 4 og 5 omhandler hver av de to 

problemstillingene. 

 

Revisjonens samlede vurdering og konklusjon er som følger: 

Det er mye positivt i det arbeidet som foregår i Hjemmebaserte tjenester i 

Eidsvoll kommune – det har vært lagt ned et stort arbeid med å oppdatere og 

utvikle et godt internkontrollsystem for tjenesten. Internkontrollen i 

Hjemmebaserte tjenester er dokumentert og tilgjengelig, og delvis oppdatert. 

Mange av tiltakene er relativt nylig iverksatt, og det har ikke vært mulig å se 

effekten av disse ennå. Flere av tiltakene har som formål å sikre at brukerne får 

utført de tjenester de har vedtak om.  

 

Det har også vært store forbedringer når det gjelder dokumentasjon om 

brukerne og av endringer i brukernes behov. Dokumentasjonen var sporadisk 
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og mangelfull fram til og med første halvår 2014, mens den i løpet av siste 

halvår 2014 tok seg betraktelig opp. 

 

Når det gjelder hvorvidt brukerne får dekket sine grunnleggende behov, mener 

revisjonen at Eidsvoll kommune har lagt seg på et nivå i tjenestetilbudet hvor 

liv og helse skal ivaretas. Det kan stilles spørsmål om brukernes behov for 

hjemmetjenester utover dette ivaretas på en god nok måte. Funn i revisjonen 

tyder på at kvalitetsforskriftens krav til blant annet å få ivaretatt sosiale behov 

og til å få følge en normal livs- og døgnrytme og unngå uønsket og unødig 

sengeopphold ikke følges godt nok opp. 

 

Revisjonens anbefalinger av den gjennomførte undersøkelsen er følgende: 
På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen blir revisjonens anbefalinger:  

1. Det påbegynte arbeidet med internkontrollsystemet og dokumentasjon 
av brukernes behov må fortsatt ha høy prioritet, må følges opp og 
evalueres og justeres etter behov.  

2. Det bør sikres at alle brukere gis mulighet til medbestemmelse i 
forbindelse med daglig utførelse av tjenestene.  

3. Det bør vurderes om det er rett balanse i kommunen mellom den 
institusjonsbaserte og den hjemmebaserte omsorgen.  

4. Det bør vurderes å iverksette tiltak for å sikre at brukerne av 
hjemmebaserte tjenester får tilfredsstilt sine grunnleggende behov, slik 
de er definert i kvalitetsforskriften § 3.  

 

Anbefaling 3 synes å gå langt i retning av politiske prioriteringer, og politiske 

prioriteringer ligger utenfor kontrollutvalgets mandat.   

 

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

vedlegg 1. Rådmannen har avgitt sin høringsuttalelse i brev av 4.3.2015.  

I rådmannens høringssvar har rådmannen blant annet kommentert følgende: 

 Aldersgrupper brukere 

 Folkehelseprofil og krevende brukere 

 Evalueringsskjemaer høsten 2014 

 Ivaretakelse av sosiale behov 

 Vurdering av brukernes behov 
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Når det gjelder rådmannens samlede vurdering av rapportens konklusjoner og 

anbefalinger så sies det at rapporten oppfattes som grundig med beskrivelse av 

de positive endringene som har skjedd i hjemmebaserte tjenester. Men 

rådmannen mener at det er en for bastant konklusjon å si at Eidsvoll kommune 

– etter revisjonens oppfatning – bryter med kvalitetsforskriften.  

    

Det legges opp til at revisjonen presenterer rapporten i dette møte. 

Kontrollutvalget vil realitetsbehandle rapporten i møtet den 4.5.15, og 

rådmannen vil bli invitert til dette møtet for å gi sitt syn på rapporten.   

 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon til orientering, og tar saken opp til 

behandling i møtet den 4.5.15. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 
 
 
 
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

12/2015 Skriftlig orientering ved rådmannen om 
kvalitetssikring av beregninger og utbetaling 
av tilskudd til private barnehager. 

23.3.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

1. Artikkel i Eidsvoll Ullensaker Blad, datert 16. desember 

2. Kommunestyre sak 14/79 

3. Rådmannens skriftlige orientering om hvordan kommunen ivaretar 

kvalitetssikringen av beregninger og utbetaling av tilskudd til private 

barnehager. 

 

Saksopplysninger 

I forbindelse med en artikkel i Eidsvoll Ullensaker Blad, datert 16. desember 

2014 (vedlegg 1), så behandlet kontrollutvalget en sak om tilskudd til private 

barnehager i sitt møte den 9.2.15, sak 4/2015. 

 

Saken dreier seg om fem private barnehager som har fått for mye i tilskudd fra 

kommunen, og at beløpene vanskelig kan kreves tilbakebetalt.  

 

Kommunestyret behandlet saken i sitt møte den 9.12.14, sak 14/79 (vedlegg 2). 

 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 4/2015: 

Kontrollutvalget vil be rådmannen om en orientering om hvordan 
kommunen ivaretar kvalitetssikringen av beregninger og utbetaling av 
tilskudd til private barnehager. 

 

Kontrollutvalget har tilskrevet rådmannen og bedt om en skriftlig orientering 

som ligger vedlagt denne saken (vedlegg 3).  
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Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar rådmannens skriftlige redegjørelse til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 
 
 
 
 

Sign. Utskrift 
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Eidsvoll kommune
Oppvekst barnehage

Arkivsak: 2014/1547-4
Arkiv:
Saksbehandler:
Rut Bergem
Dato: 21.11.2014

Saksframlegg

Utv.saksnr Utvalg Møtedato
Formannskapet 25.11.2014

Kommunestyret 09.12.2014

Omgjøring av vedtak vedr. etterjustering av tilskudd til ikke-
kommunale barnehager etter fastsettelsen av årsregnskap for 2013 -
nytt saksfremlegg

Rådmannens innstilling

1. Endelig satser for driftstilskudd til ordinære ikke-kommunale barnehager 2013 basert
på etterjustering ved fastsettelse av årsregnskapet, rettes til:
kr. 184 172,- for barn i alderen 0 - 2 år og
kr. 89 924,- for barn i alderen 3 – 6 år

2. Definisjon av 3-åringer i lokale retningslinjer for Eidsvoll endres til
«Barn som fyller 3 år i kalenderåret teller som store hele året»

SAKSUTREDNING

1. Saksopplysninger
Bakgrunn for saken

I følge Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale
barnehager § 8, 3.ledd skal kommunen i forbindelse med kommunestyrets årlige fastsettelse
av årsregnskap fatte vedtak om etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager
dersom kommunens regnskap viser at forbruket i de kommunale barnehagene avviker fra det
som lå til grunn for fastsettelsen av tilskuddssatsene. Ved etterjustering av satser basert på
regnskapet skal det også tas hensyn til faktisk antall barn over og under 3 år i de kommunale 
barnehagene gjennom året.

Basert på forskriftens bestemmelser og fastsatt årsregnskap for 2013 for de kommunale 
barnehagene samt faktisk barnetall gjennom året i de kommunale barnehagene i 2013, fattet
kommunestyret 09.09.14 vedtak om satser for driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager 
for 2013. Satsene ble fastsatt til kr. 164 902,- for barn i alderen 0 - 2 år og
kr. 79 243,- for barn i alderen 3 – 6 år. 

Vedlegg 2 til sak 12/2015
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I etterkant av kommunestyrets møte har Fylkesmannen i brev av 29.09.14 kommet med en 
presisering når det gjelder 3-åringene i regelverket om offentlig tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager. Presiseringen innebærer en annen definisjon av 3-åringer enn den som ble lagt til 
grunn for kommunestyrets vedtak. Vedtaket er følgelig fattet på feil grunnlag, og 
kommunestyret må derfor omgjøre eget vedtak om fastsettelse av endelige satser for 2013. I 
tillegg må definisjonen av 3-åringer i de lokale retningslinjene for likebehandling endres. 

I følge forvaltningslovens § 35 kan et forvaltningsorgan omgjøre sitt eget vedtak uten at det er 
påklaget dersom vedtaket må anses ugyldig.

Fylkesmannens presisering
Fylkesmannens presisering innebærer at samme definisjon av 3-åringer må gjelde for de 
kommunale barnehagene ved beregning av satser og utmåling av tilskudd samt ved beregning 
av pedagogisk bemanning og areal. 

I følge nåværende lokale retningslinjer for likebehandling har Eidsvoll kommune 3 tellinger pr 
år: 15.12, 15.03 og 15.09. I retningslinjene står det videre at barn som fyller 3 år i 
kalenderåret teller som små ved rapporteringene 15.12 og 15.03 (1,2 og 3 kvartal) og som 
store ved rapporteringen 15.09 (4.kvartal). For å oppfylle kravet om likeverdig behandling i 
samsvar med barnehagelovens § 14, følges samme metode ved telling av barn i de ikke-
kommunale barnehagene.

I de kommunale barnehagene er imidlertid barn som fyller 3 år før 01.06 i enkelte tilfelle 
beregnet som store hele året hva pedagogisk bemanning og areal angår (slik forskrift om 
pedagogisk bemanning gir anledning til for alle som fyller 3 år i løpet av kalenderåret). I 
praksis er det få barn som er omregnet til store. Merinntaket på våren har således vært lite
men likevel stort nok til at pedagogisk bemanning ikke har vært tilstrekkelig til å behandle 3-
åringene som små hele våren i alle de kommunale barnehagene. I følge Fylkesmannens 
presisering må følgelig alle 3-åringene defineres som store hele året også ved beregning av 
satser for driftstilskudd. 

I følge Fylkesmannen skal tellingene som beskrives i nåværende lokale retningslinjer benyttes i 
2013 og 2014 selv om definisjonen av 3-åringer endres. 

Økonomiske konsekvenser
Kommunestyrets vedtak av 09.09.14 om fastsettelse av endelige satser for tilskudd i 2013 er 
basert på nåværende lokale retningslinjene der 3-åringene regnes som små ved tellingene 
15.12 og 15.03. Satsene må derfor beregnes på nytt der 3-åringene regnes som store hele 
kalenderåret. Som følge av nye satser og ny definisjon av 3-åringer må det også foretas ny 
utmåling av tilskudd til den enkelte barnehage.

Fylkesmannens presisering fører til at antall småbarnsplasser går ned og kommunens 
kostnader skal således fordeles på færre plasser. Følgelig går satsene opp.

I følge nye beregninger der 3-åringene regnes som store hele året endres satsene fra kr 
164 902,- til kr. 184 172,- for barn under 3 år og fra kr. 79 243,- til kr. 89 924,- for barn over 
3 år. Samlet tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene i 2013 vil med dette utgjøre 
kr. 108 388 117,-.

Barnehage
Sum endelig 
tilskudd 2013

Utbetalt tilskudd i 
2013

Differanse 
mellom endelig 

og utbetalt 
tilskudd

Til 
utbetaling
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Andungen        1 994 060 2 018 130 -24 070 0

Ankertunet        6 766 679 6 661 104 105 576 105 576

Camilla        4 131 731 4 086 745 44 986 44 986

Dalsliene        8 068 469 7 935 984 132 484 132 484

Døli           983 003 1 018 225 -35 222 0

Hoppensprett        5 872 191 5 826 541 45 650 45 650

Knausen        8 953 474 8 619 989 333 485 333 485

Ladderud        2 984 127 2 866 167 117 960 117 960

Læringsv. Bjørnsrud        8 124 492 8 295 079 -170 586 0

Læringsv. Dal      11 861 632 11 814 366 47 266 47 266

Læringsv. Folkeparken      15 823 037 15 948 795 -125 758 0

Læringsv. Mork      10 649 431 10 498 873 150 558 150 558

Læringsv. Råholt      14 047 861 14 541 272 -493 412 0

Veslebrunen        2 738 453 2 704 922 33 531 33 531

Åsleia        5 389 477 5 116 209 273 268 273 268

TOTALT 108 388 117 107 952 402 435 715 1 284 764

Øvrige konsekvenser
Regnskapstallene og barnetallene fra tellinger i kommunale barnehager i 2013 og 2014 skal 
benyttes for fastsettelse av satser for 2015 og 2016. Definisjonen av 3-åringer må derfor 
endres i lokale retningslinjer for Eidsvoll slik at den blir i samsvar med den praksis 
Fylkesmannens presisering medfører. 

2. Vurdering
Både for de ikke-kommunale barnehagene og for kommunen er det ønskelig med størst mulig 
økonomisk forutsigbarhet knyttet til tilskudd. Det er derfor svært beklagelig at det nok en 
gang er utarbeidet ny presisering av regelverket som fører til endringer i beregning av 
tilskudd.  Slik rådmannen vurderer det er imidlertid Fylkesmannens presisering så tydelig at 
kommunestyrets vedtak av 09.09.14 må omgjøres. Det samme gjelder definisjonen av 3-
åringer i de lokale retningslinjene. 

Enkelte av barnehagene har i henhold til den nye beregningen fått utbetalt for mye tilskudd. 
Her vil reglene i forvaltningsloven og den ulovfestede læren om condictio indebiti gjøres 
gjeldende for hvorvidt kommunen kan kreve pengene tilbake. 

Forvaltningslovens § 35 første ledd bokstav a setter begrensninger for omgjøring av vedtak til 
skade for den som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser. Med condicitio indebiti 
menes krav om tilbakebetaling av et beløp som betaleren ikke var forpliktet til å betale, og det 
finnes ingen generell regel om at betaleren har krav på å få pengene tilbake når utbetalingen 
skyldes en feil eller misforståelse fra betaleren. Spørsmålet må da avgjøres ved en konkret 
rimelighetsvurdering i den enkelte sak. Vesentlige momenter i vurderingen vil være om noen 
av partene kan lastes for at betalingen skjedde, og om en av partene vil bli rammet sterkere 
enn den andre hvis han får avgjørelsen mot seg. 

Slik kommunen vurderer saken kan barnehagene på ingen måte lastes for at utbetalingen har 
skjedd. Det er heller ikke rimelig å forvente at barnehagene burde forstått at utbetalingen var 
feil. Når det i tillegg er snakk om store beløp for enkelte barnehager vurderer kommunen det 
ikke som aktuelt å kreve tilbakebetaling.

Når det gjelder eventuelle øvrige endringer i lokale retningslinjer som eksempelvis gjelder 
tellinger i kommunale barnehager fra 2015 til bruk ved avregning for fastsettelse av satser fra 
2017, eller endring av definisjon av 3-åringene til bruk fra 2017, vil rådmannen ikke anbefale 
dette nå. Dette fordi regjeringen har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å greie ut 
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alternativer til dagens finansieringsordning. 

Rådmannen anbefaler derfor i denne omgang å avvente utredningen av ett eller flere 
telletidspunkt for både kommunale og ikke-kommunale barnehager samt eventuell ny endring 
av definisjonen av 3-åringene inntil det kommer tydeligere signaler om fremtidig 
finansieringsordning.

Som vist over vil etterjusteringen medføre at kommunen må utbetale kr. 1 284 764,- i tillegg 
til tidligere utbetalinger. I budsjettet er det avsatt 0,7 mill. til formålet. Totale kostnader for
2014 på posten for tilskudd til ikke-kommunale barnehager er imidlertid ikke klart før 
kommunen har mottatt krav om refusjon for høsten for søskenmoderasjon og redusert 
betaling samt krav om refusjon av tilskudd for Eidsvollbarn som har barnehageplass i andre 
kommuner. Rådmannen anbefaler derfor at eventuelt merforbruk totalt i 2014 behandles i 
forbindelse med regnskapsavslutningen for 2014.

3. Alternativer
Fylkesmannens presisering, samt Fylkesmannens svar på Eidsvoll kommunes 
oppfølgingsspørsmål til presiseringen, gir kommunen ingen alternativer. 

4. Konklusjon
Fylkesmannens presisering av definisjon av 3-åringer må føre til omgjøring av 
kommunestyrets vedtak av 09.09.14 om fastsettelse av endelige satser for 2013. 
Nye satser og ny definisjon av 3-åringer fører til ny beregning av endelig tilskudd til den 
enkelte barnehage.

Kommunen vil ikke stille krav om tilbakebetaling da barnehagene som har fått utbetalt for mye 
tilskudd ikke kan lastes for dette.

Eventuelt merforbruk totalt i 2014 behandles i forbindelse med regnskapsavslutningen for året.

Fylkesmannens presisering krever endring av definisjon av 3-åringer i de lokale retningslinjene 
for Eidsvoll. Eventuelle andre endringer av lokale retningslinjer avventes inntil ny 
finansieringsordning er på plass. 

Vedlegg som ligger i saksmappen
Saksutredning til K.sak 56/14 «Etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager etter 
fastsettelse av årsregnskap 2013»

Utskrift av behandlet sak sendes til
De ikke-kommunale barnehagene i Eidsvoll



Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.12.2014

Behandling

Av 35 representanter var 35 til stede.

Votering

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Endelig satser for driftstilskudd til ordinære ikke-kommunale barnehager 2013 basert
på etterjustering ved fastsettelse av årsregnskapet, rettes til:

kr. 184 172,- for barn i alderen 0 - 2 år og
kr. 89 924,- for barn i alderen 3 – 6 år

2. Definisjon av 3-åringer i lokale retningslinjer for Eidsvoll endres til
«Barn som fyller 3 år i kalenderåret teller som store hele året»



Datert 5.3.2015. 

Det vises til kontrollutvalgets brev datert 23.2.2015. 

Kommunen har fra 01.01.14 foretatt ny organisering av skole og 
barnehageområdet slik at all barnehagevirksomhet nå er samlet i samme 
virksomhet under ledelse av virksomhetsleder med kompetanse og erfaring fra 
barnehagefeltet. Den nye organiseringen har medført bedre oppfølging og 
kontroll av de kommunale barnehagenes budsjett og regnskap. Endringen 
innebærer også at samme person har ansvar for både oppfølging av budsjett og 
regnskap for de kommunale barnehagene og for budsjett for tilskudd til ikke-
kommunale barnehager, og kan således se sammenhengen mellom disse. 

Økt kompetanse på forskrift for likebehandling i ledelsen av virksomheten har 
bidratt til økt kompetanse blant de kommunale styrerne på forholdet mellom 
drift og regnskap kommunale barnehager og tilskudd ikke-kommunale 
barnehager. Nye rutiner i barnehagevirksomheten innebærer økt fokus på 
regnskapskontroller gjennom året. 
Ny organisering internt i økonomiavdelingen har medført at hver 
økonomikonsulent har ansvar for samarbeid med «egne» virksomheter noe 
som bidrar til økt mulighet for samarbeid, oppfølging og kontroll  
Ansettelse av ny økonomisjef har bidratt til at økonomikonsulent med ansvar 
for barnehage har fått mer tid til samarbeid med, og oppfølging av, økonomi på 
barnehageområdet. 

Det er utarbeidet nye rutiner for samarbeid mellom eiendom, barnehage og 
økonomi når det gjelder kontroll av regnskap på funksjon 221 som inngår som 
en del av grunnlaget for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. 
Eiendom har økt fokus på regnskap på funksjon 221 gjennom året. Samlet sett 
har økonomi, eiendom og barnehage økt kunnskap om forskrift for 
likebehandling og de konsekvenser den har for kommuneøkonomien. 
Opptakskriteriene i kommunale barnehager er endret slik at det ved opptak 
kan tas større hensyn til bemanning og budsjett. 

Det skal ved kommunestyrets fastsettelse av årsregnskapet for 2014 foretas 
etterjustering av tilskudd for 2014.  
Fra 2015 er det nye regler og slik etterjustering er da ikke lenger aktuell. 

Mvh 
Knut Haugestad 
rådmann 

Vedlegg 3 til sak 12/2015



 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 

13/2015 Varslingssaker 2014. 23.3.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

 Rapport – ekstern varsling 2014

Saksopplysninger 

Kontrollutvalget har bedt rådmannen om en oversikt over varslingssaker for 

2014. 

I rådmannens svar blir det rapportert om at: 

Det ble meldt to varslingssaker i desember 2013 som ble ferdigbehandlet 

i løpet av første halvår 2014. Det gjennomføres nå ytterligere prosesser 

for å styrke arbeidsmiljøet ved berørt enhet.  

Det er ikke meldt varslingssaker i kommunen i 2014. 

Kontrollutvalget har også mottatt en rapport fra kommunens eksterne 

varslingspunkt (Romerike Revisjon IKS) om varslingssaker 2014 (vedlegg). 

Det er ikke meldt varslingssaker til kommunens eksterne varslingspunkt i 2014. 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 



 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 



Vedlegg til sak 13/2015



 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 

14/2015 Skriftlig bekreftelse fra rådmannen om 
sykepengerefusjon.  

23.3.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

 Rådmannens skriftlige bekreftelse vedrørende sykepengerefusjon

Saksopplysninger 

I kontrollutvalgets møte 9.2.15, sak 2/2015, så fattet utvalget blant annet 

følgende vedtak: 

Med bakgrunn i tidligere orienteringer i kontrollutvalgssak 20/2013, 
24/2013 og 08/2014 så vil utvalget be om en skriftlig bekreftelse fra 
rådmannen om alle krav vedrørende sykepengerefusjon er meldt inn til 
NAV til rett tid. 

Kontrollutvalget har bedt rådmannen om en skriftlig bekreftelse i denne saken. 

Rådmannens svar ligger vedlagt saken.  

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar rådmannens svar til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 



Datert 5.3.15 

Det vises til brev fra kontrollutvalget 23.2.2015. 

Eidsvoll kommune har avstemt sykepengerefusjoner pr 31.12.2014 og har 
definert hvem som eier de ulike krav på refusjonsbeløpet mot NAV. Neste trinn 
i avstemmingen består i en detaljert gjennomgang mot NAV for hvert enkelt 
refusjonstilfelle. Denne oppfølgingen skjer våren 2015, se e-post nedenfor. 
Kontrollutvalget vil bli orientert om de enkelttilfeller som eventuelt skulle 
omhandle foreldelse på grunn av for sent innlevert krav. 

Mvh 
Knut Haugestad 
rådmann 

Vedlegg til sak 14/2015



Fra: Kemnerkontoret  

Sendt: 16. februar 2015 12:53 
Til: Eidsvoll kommune 

Emne: SV: Dokument1 

Hei. 

Jeg skal markere de tilfellene underveis og gi deg beskjed. De må på en eller 
annen måte føres vekk. 

Forrige uke sendte jeg over første liste til Nav på manglende 
refusjon/differanse på foreldrepenger. Det viser jeg at disse må sendes videre 
til Nav Ski. Jeg fikk et navn som jeg kontakter i dag og håper han kan være like 
behjelpelig som de på Lillestrøm. Håper det går greit.  

Etter avtale med Nav forvaltning Lillestrøm i dag har vi satt ett tidsperspektiv 
på differansen eldre sykepenger: 
1. liste skal sendes innen 28.02.15 – gjelder periode: 2010/2011.
Tilbakemelding fra Nav utgangen av mars 
2. liste skal sendes innen 31.03.15 – gjelder periode: ½ delen 2012.
Tilbakemelding fra Nav utgangen av april. 
3. liste skal sendes innen 30.04.15 – gjelder periode: ½ delen 2012.
Tilbakemelding fra Nav, utgangen av mai. 
4. liste skal sendes innen 30.05.15 – gjelder periode: NLP 2013. Tilbakemelding
fra Nav, utgangen av juni. 

Holder deg orientert underveis. 

Mvh 
Konsulent 
Kemnerkontoret 



 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 

15/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 23.3.15 

Saksbehandler 

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 EIDSVOLL KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 

16/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 23.3.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2015 for kontrollutvalget i Eidsvoll, med jnr. 1 til 10 -2015.
2. Kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Eidsvoll

kommune.
3. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2015, sist redigert 16.3.15.
4. Tiltaksplan 2015, sist redigert 16.3.15.

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

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 



Postliste for kontrollutvalget i Eidsvoll 2015 

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

1 12.2.2015 12.2.2015 x Eidsvoll kommune Særutskrift i sak 5/2015. 412.5.5 

2 12.2.2015 12.2.2015 x Romerike Revisjon IKS Særutskrift i sak 6/2015. 412.5.5 

3 3.2.2015 3.2.2015 x Romerike Revisjon IKS Rapportering på varslingssaker 2014. 412.5.1 

4 23.12.2014 23.12.2014 x Eidsvoll kommune Innkalling av Rådmannen til møte 9.2.15. 412.2.2 

5 16.12.2014 16.12.2014 x Eidsvoll kommune Melding om kommunestyre vedtak i sak 
14/83 og 14/84. 

412.e-
post 

6 10.2.2015 10.2.2015 x Eidsvoll kommune Oversendelse av power-point 
presentasjonen fra rådmannen – ref. sak 
1/2015. 

412.6.1 

7 23.2.15 23.2.15 x Eidsvoll kommune Brev til rådmannen vedr. virksomhetsbesøk 
til Råholt ungdomsskole, samt orienteringer 
i kontrollutvalgsmøte den 23.3.15.  

412.2.2 

8 5.3.15 5.3.15 x Eidsvoll kommune Rådmannens svar på kontrollutvalgets brev 
datert 23.2.15. 

412.5.1 E-post 

9 11.3.15 11.3.15 x Romerike Revisjon IKS Forvaltningsrevisjonsrapport – 
hjemmesykepleie-internkontroll, 
dokumentasjon og kvalitet. 

412.9.3 

10 3.2.15 3.2.15 x Romerike Revisjon IKS Rapport om varslingssaker 2014. 412.5.1 E-post 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Vedlegg 1 til sak 16/2015



Vedlegg 2 til sak 16/2015
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SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 2015 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

9.2.15 1/2015 Orientering ved rådmannen 

vedrørende E-handel 

prosjektet.  

Kontrollutvalget tar saken til orientering, men ønsker å følge opp 

e-handel prosjektet i løpet av første halvår 2016. 

Innkaller 

rådmann 1. 

halvår 2016. 



9.2.15 2/2015 Orientering ved rådmannen 

vedrørende status i 

lønnsavdelingen. 

1. Kontrollutvalget redegjørelsene til orientering.

2. Med bakgrunn i tidligere orienteringer i kontrollutvalgssak

20/2013, 24/2013 og 08/2014 så vil utvalget be om en skriftlig

bekreftelse fra rådmannen om alle krav vedrørende

sykepengerefusjon er meldt inn til NAV til rett tid.

Brev sendes til 

rådmannen. 


9.2.15 3/2015 Orientering ved rådmannen 

vedrørende A-ordningen. 

Redegjørelsene tas til orientering. 


9.2.15 4/2015 Tilskudd til private 

barnehager. 

Kontrollutvalget vil be rådmannen om en orientering om hvordan 

kommunen ivaretar kvalitetssikringen av beregninger og utbetaling 

av tilskudd til private barnehager. 

Brev sendes til 

rådmannen. 


9.2.15 5/2015 Kontrollutvalgets årsrapport 

for 2014. 

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas.

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2014

til orientering.

Særutskrift 

sendt til KS 

12.2. 

Avventer 

behandling i KS. 

9.2.15 6/2015 Prioritering av 

forvaltningsrevisjonsprosjekter 

for perioden 2015 – 2016. 

Kontrollutvalget vedtar følgende prioritering av 

forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2014 - 2016: 

1. Vedlikehold av kommunale bygg (drift og vedlikehold)

2. Sykehjem (tildeling og kapasitet)

Særutskrift 

sendt til Rri 

12.2. 



9.2.15 7/2015 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS. 

Saken tas til orientering. 


9.2.15 8/2015 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


9.2.15 9/2015 Eventuelt. 


23.3.15 10/2015 

Vedlegg 3 til sak 16/2015



TILTAKSPLAN 

2015 

KONTROLLUTVALGET I 

EIDSVOLL KOMMUNE 

Oppdatert 16.3.15 

Vedlegg 4 til sak 16/2015
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 Faste saker hvert møte 
  Orientering/rapportering fra revisjonen om revisjonsarbeidet og aktuelle saker.   

  Oversikt over saker behandlet/til oppfølging i kontrollutvalget. 

  Referatsaker. 

  Eventuelt. 

 

 

 

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen 
9.2.15  Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 

 Orientering vedr. A-ordningen. 

 Oppfølging av status i lønnsavdelingen. 

 Tilskudd til private barnehager. 

23.3.15  Skriftlig bekreftelse fra rådmannen om sykepengerefusjon. 

 Skriftlig orientering ved rådmannen om kvalitetssikring av beregninger og utbetaling 

av tilskudd til private barnehager. 

 Varslingssaker 2014.  

 Virksomhetsbesøk til Råholt ungdomsskole 

4.5.15  Anmodning om revidering av kommunens økonomi reglement. 

22.6.15  Virksomhetsbesøk til Langset barneskole. 

7.9.15  Virksomhetsbesøk til Bårlidalen renseanlegg. 

16.11.15  Opplæring av nytt kontrollutvalg. 

14.12.15   

 Oppfølging av E-handel prosjektet i løpet av første halvår 2016.   

 

Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 
9.2.15   

23.3.15   

4.5.15  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2014. 

22.6.15   

7.9.15   

16.11.15   

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

  

 

Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon  
9.2.15   

23.3.15  Behandle forvaltningsrevisjonsprosjektet – hjemmesykepleie-internkontroll, 

dokumentasjon og kvalitet. 

4.5.15    

22.6.15  Oppfølging av revisjonsgjennomgang vedrørende kjøp av varer og tjenester gjort i 

Eidsvoll kommune i perioden 2011-2013. 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Sykefravær og tjenestekvalitet. 

7.9.15  Bestille neste forvaltningsrevisjonsprosjekt. 

16.11.15    

14.12.15  Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - Kompetanse i tjenestene.  

 Overordnet analyse. 
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Møte Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
9.2.15  

23.3.15  

4.5.15  Behandle selskapskontroll Romerike Industriservice AS.

22.6.15  

7.9.15  

16.11.15  Behandle selskapskontroll ØRAS IKS.

14.12.15  Overordnet analyse.

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
9.2.15  

23.3.15  

4.5.15  

22.6.15  

7.9.15  Kontrollutvalget og Romerike Revisjon IKS utarbeider en skriftlig avtale om

finansiell- og forvaltningsrevisjon for 2015.

16.11.15  

14.12.15  Oppdragsansvarlig revisorer avgir skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet.

Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
9.2.15  

23.3.15  

4.5.15  

22.6.15  

7.9.15  Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2016 legges fram for

kontrollutvalget.

16.11.15  

14.12.15  

Møte Oppgaver knyttet til kontrollutvalgets rapportering 
9.2.15  Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 behandles og oversendes deretter

kommunestyret til orientering.

23.3.15  

4.5.15  

22.6.15  

7.9.15  

16.11.15  

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



 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 

17/2015 Eventuelt. 23.3.15 

Saksbehandler 

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

Mandag 4.5.2015, kl. 08.00. 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 




