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Saksopplysninger 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i møte den 18.2.15, sak 3/2015: 

Kontrollutvalget ber revisjonen om en redegjørelse i sitt neste møte for 
revisjonsstandard ISRS 4400, samt en redegjørelse på revisjonens handlinger i 
forbindelse med prosjektregnskap.  

 

Bakgrunn for saken er at kommunestyret har vedtatt at avsluttet 

prosjektregnskap med kostnadsramme over 3 mill. kroner sendes revisjonen 

for gjennomgang og påfølgende behandling i kontrollutvalget senest ett år 

etter ferdigbehandling av anlegget (vedlegg 2). Dette er en ordning kun 3 av 

kommunene på Romerike har. Kontrollutvalget ønsker nå å se på denne 

ordningen. 

 

ISRS 4400 er en revisjonsstandard som revisjonen utfører deres oppdrag i 

samsvar med når det gjelder prosjektregnskap. I innledningen til 

Revisjonsstandard ISRS 4400 kan vi lese at:  

1. Hensikten med denne standarden for beslektede tjenester (ISRS-en) er å 
fastsette normer og gi veiledning for revisors oppgaver når han har 
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påtatt seg å utføre avtalte kontrollhandlinger, og om form og innhold i 
revisors rapport.  

2. Standarden dekker kontroll av økonomisk informasjon. Den kan 
imidlertid også gi nyttig veiledning om kontroll av ikke-økonomisk 
informasjon, forutsatt at revisor har tilstrekkelig kjennskap til det 
aktuelle saksforholdet og det eksisterer rimelige kriterier å basere 
funnene på. Veiledning i revisjonsstandardene (ISA-ene) kan være til 
hjelp for revisor ved anvendelse av denne ISRS-en.  

3. Avtalte kontrollhandlinger kan innebære at revisor utfører kontroller 

rettet mot enkelte regnskapsposter eller transaksjoner (f.eks. 

kundefordringer, leverandørgjeld, transaksjoner mellom nærstående 

parter, salg av deler av en virksomhet), deler av et regnskap (f.eks. 

balansen) eller et fullstendig regnskap. 
 

I sak 25/2011 vedtok kontrollutvalget at revisjonen knytter 

revisjonshandlingene vedrørende prosjektregnskap/sluttregnskap til følgende 

forhold: 

 Bevilgninger 

 Sum kostnader 

 Finansiering 

 Avviksforklaringer 
 

Revisjonen vil orientere om revisjonsstandard ISRS 4400, samt revisjonens 

handlinger i forbindelse med prosjektregnskap i møtet. Det legges opp til en 

drøfting i utvalget etter revisjonens orientering.   

 

 

Forslag til vedtak 

Saken legges frem uten innstilling. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
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3.5 Prosjektregnskap 

For alle investeringsprosjekter for nybygg og nyanlegg skal det føres eget prosjektregnskap, 

uavhengig av om prosjektet løper over ett eller flere år. Prosjektregnskap føres normalt ikke 

for anskaffelse av utstyr og maskiner. 

Prosjektregnskap skal budsjetteres og regnskapsføres med alle utgifter og inntekter til 

prosjektet inklusive forventet prisutvikling over prosjektets varighet og uavhengig av 

budsjettåret. 

Avsluttet prosjektregnskap med kostnadsramme over kr 3 000 000 sendes revisjonen for 

gjennomgang og påfølgende behandling i kontrollutvalget senest ett år etter ferdigbefaring av 

anlegget.  

Kommunestyret godkjenner prosjektregnskap etter innstilling fra FØ og med uttalelse fra 

kontrollutvalget. FØ innstiller overfor kommunestyret om eventuelle disponeringer / 

omdisponeringer etter avsluttet prosjektregnskap. 

Også spesielle driftsmessige disposisjoner kan budsjetteres og regnskapsføres ved bruk av 

prosjektdimensjonen. 

Hentet fra Nannestad kommune sitt økonomireglement 
Vedlegg 1 til sak 8/2015
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International Auditing and Assurance Standards Board 
International Federation of Accountants  

545 Fifth Avenue, 14th Floor  
New York, New York 10017 USA 

This International Standard on Related Services (ISRS) 4400, «Engagements to Perform Agreed-upon Procedures regarding 
Financial Information» was prepared by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), an independent 
standard-setting body within the International Federation of Accountants (IFAC). The objective of the IAASB is to serve the 
public interest by setting high quality auditing and assurance standards and by facilitating the convergence of international 
and national standards, thereby enhancing the quality and uniformity of practice throughout the world and strengthening 
public confidence in the global auditing and assurance profession. 

The original English version of this publication may be downloaded free of charge from the IFAC website: 
http://www.ifac.org. The approved text is published in the English language. 

The mission of IFAC is to serve the public interest, strengthen the worldwide accountancy profession and contribute to the 
development of strong international economies by establishing and promoting adherence to high quality professional 
standards, furthering the international convergence of such standards and speaking out on public interest issues where the 
profession’s expertise is most relevant. 

Copyright © 2005 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Permission is granted to 
make copies of this work provided that such copies are for use in academic classrooms or for personal use and are not 
sold or disseminated and provided that each copy bears the following credit line: «Copyright © 2005 by the 
International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Used with permission of IFAC. Contact 
permissions@ifac.org for permission to reproduce, store or transmit this document.» Otherwise, written permission 
from IFAC is required to reproduce, store or transmit, or to make other similar uses of, this document, except as 
permitted by law. Contact permissions@ifac.org. 

*** 

Internasjonal standard for beslektede tjenester 4400 Avtalte kontrollhandlinger opprinnelig utgitt på engelsk av the 
International Auditing and Assurance Standards Board i the International Federation of Accountants (IFAC), og 
oversatt til norsk og utgitt av Den norske Revisorforening, med tillatelse fra IFAC. IFAC har vurdert 
oversettelsesprosedyren, og oversettelsen er gjort i samsvar med Policy Statement – Policy for Translating and 
Reproducing Standards Issued by IFAC. Den godkjente teksten til den internasjonale standarden for beslektede 
tjenester er den som er utgitt på engelsk av IFAC. 

Engelsk utgave av internasjonal standard for beslektede tjenester 4400 Avtalte kontrollhandlinger © 2005 the 
International Federation of Accountants (IFAC). 
Norsk utgave av internasjonal standard for beslektede tjenester 4400 Avtalte kontrollhandlinger © 2010 the 
International Federation of Accountants (IFAC). 
Originalens tittel: International Standard on Related Services (ISRS) 4400, «Engagements to Perform Agreed-upon 
Procedures regarding Financial Information». 

mailto:permissions@ifac.org�
mailto:permissions@ifac.org�
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Internasjonal standard for beslektede tjenester (ISRS) 4400 
Avtalte kontrollhandlinger 

(Vedtatt av NSRFs styre med virkning for avtalte kontrollhandlinger som gjennomføres etter 1. januar 1997). 

Innhold 
Avsnitt 

Innledning  1-3 
Formål med avtalte kontrollhandlinger 4-6 
Generelle prinsipper for utførelse av avtalte kontrollhandlinger 7-8 
Avklaring av vilkårene for oppdraget  9-12 
Planlegging  13 
Dokumentasjon 14 
Kontrollhandlinger og bevis  15-16 
Rapportering  17-18 
Tillegg for offentlig sektor 

Vedlegg 1:  Eksempel på et engasjementsbrev for et oppdrag som består i å utføre avtalte 
kontrollhandlinger 

Vedlegg 2:  Eksempel på rapport av faktisk resultat av kontrollhandlinger vedrørende 
leverandørgjeld 

ISRS 4400 ”Avtalte kontrollhandlinger” må leses i sammenheng med ”Forord til standarder for 
kvalitetskontroll, revisjon, attestasjon og beslektede tjenester” som beskriver grunnlaget for 
utarbeidelsen av standardene, forholdet mellom standardene og lovgivningen om revisors 
oppgaver og plikter, og standardenes autoritet. 

Innledning 
1. Hensikten med denne standarden for beslektede tjenester (ISRS-en) er å fastsette normer og

gi veiledning for revisors oppgaver når han har påtatt seg å utføre avtalte
kontrollhandlinger, og om form og innhold i revisors rapport.

2. Standarden dekker kontroll av økonomisk informasjon. Den kan imidlertid også gi nyttig
veiledning om kontroll av ikke-økonomisk informasjon, forutsatt at revisor har tilstrekkelig
kjennskap til det aktuelle saksforholdet og det eksisterer rimelige kriterier å basere funnene
på. Veiledning i revisjonsstandardene (ISA-ene) kan være til hjelp for revisor ved
anvendelse av denne ISRS-en.

3. Avtalte kontrollhandlinger kan innebære at revisor utfører kontroller rettet mot enkelte
regnskapsposter eller transaksjoner (f.eks. kundefordringer, leverandørgjeld, transaksjoner
mellom nærstående parter, salg av deler av en virksomhet), deler av et regnskap (f.eks.
balansen) eller et fullstendig regnskap.

Formål med avtalte kontrollhandlinger 
4. Avtalte kontrollhandlinger innebærer at revisor, etter avtale med virksomheten og

eventuell tredjepart, utfører kontrollhandlinger av revisjonsmessig art og rapporterer
resultatene av dette arbeidet.
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5. Da revisor kun avgir rapport om resultatene av avtalte kontrollhandlinger, gir han ikke
uttrykk for noen sikkerhet for at informasjonen ikke inneholder vesentlige feil. Mottakere
av rapporten må selv vurdere de kontroller som er utført og de funn som er rapportert og
trekke sine egne konklusjoner på dette grunnlag.

6. Uttalelsen er kun til bruk for de parter som omfattes av den inngåtte avtale. Dette fordi
andre, som ikke kjenner begrunnelsen for de kontrollhandlinger som er utført, vil kunne
feiltolke opplysningene.

Generelle prinsipper for utførelse av avtalte kontrollhandlinger 
7. Ved utførelse av avtalte kontrollhandlinger må revisor følge god revisorskikk. De

etiske prinsipper som styrer revisors profesjonelle oppgaver og plikter for denne type
oppdrag er:
a) integritet
b) objektivitet
c) profesjonell kompetanse og tilbørlig aktsomhet
d) konfidensialitet
e) profesjonell opptreden og
f) etterlevelse av faglige standarder
Uavhengighet er ikke en nødvendig forutsetning for å utføre avtalte kontrollhandlinger. 
Vilkårene i et oppdrag kan imidlertid kreve at revisor må etterleve uavhengighetskravet i 
lov og god revisorskikk. I de tilfeller hvor revisor ikke er uavhengig, skal dette fremgå av 
rapporten. 

8. Revisor må utføre avtalte kontrollhandlinger i overensstemmelse med denne standard
og vilkårene for oppdraget.

Avklaring av vilkårene for oppdraget 
9. Revisor må sørge for at det er en klar forståelse for de kontrollhandlinger som er

avtalt og for vilkårene for oppdraget. Dette gjelder både i forhold til representanter
for virksomheten og andre definerte mottakere av rapporten. Forhold som skal avtales
inkluderer:
• Oppdragets art, herunder det forhold at de kontrollhandlinger som utføres hverken

utgjør revisjon eller begrenset revisjon, og at det derfor ikke vil bli gitt uttrykk for
noen sikkerhet for at informasjonen ikke inneholder vesentlige feil.

• Formålet med oppdraget.
• Identifikasjon av den økonomiske informasjon som skal kontrolleres.
• Type, tidspunkt for utførelse og omfang av de konkrete kontrollhandlinger.
• Hvilken form rapporten antas å ville få.
• Begrensninger mht. distribusjon av rapporten. Dersom slike begrensninger vil være i

strid med bestemmelser gitt i lov eller forskrift, skal revisor ikke påta seg oppdraget.
10. Under visse omstendigheter, for eksempel når kontrollhandlingene er avtalt mellom

|regulerende myndigheter, næringen og revisorprofesjonen, eller når revisorprofesjonen har
definert kravet til en avtalebestemt handling (for eksempel en særattestasjon), er det ikke
formålstjenlig å diskutere kontrollhandlingene med partene. Det kan likevel være
hensiktsmessig å avholde et informasjonsmøte, slik at de involverte parter har forståelse for
oppgaven som skal utføres av revisor.

11. Det er både i virksomhetens og revisors interesse at revisor sender et engasjementsbrev som
angir de viktigste vilkår for oppdraget. Et avtalebrev bekrefter revisors aksept av oppdraget,
og bidrar til å unngå misforståelser vedr. oppdragets formål, omfanget av revisors oppgaver,
samt hva slags rapport som skal avgis.

12. Følgende forhold bør medtas i engasjementsbrevet:
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• En opplisting av de kontrollhandlinger som etter avtale mellom partene skal utføres.
• En presisering av at rapporten kun kan distribueres til de parter som omfattes av

avtalen.
Revisor kan i tillegg vurdere å legge ved et eksempel på den type rapport som vil bli avgitt. 
Vedlegg 1 inneholder eksempel på et engasjementsbrev. 

Planlegging 
13. Revisor må planlegge sitt arbeid slik at oppdraget kan gjennomføres på en effektiv og

hensiktsmessig måte.

Dokumentasjon 
14. Revisor må dokumentere forhold som er viktige for å underbygge innholdet i

rapporten, samt at arbeidet er utført i samsvar med denne standard og vilkårene for
oppdraget.

Kontrollhandlinger og bevis 
15. Revisor må utføre de kontrollhandlinger som er avtalt og benytte det bevismateriale

han har innhentet som grunnlag for sin rapport.
16. Aktuelle kontrollhandlinger kan omfatte: 

• Forespørsler og analyser
• Etterregning, sammenligning og andre nøyaktighetskontroller
• Observasjoner
• Inspeksjon
• Innhenting av bekreftelser
Vedlegg 2 er et eksempel på en rapport som inneholder en liste med kontrollhandlinger som 
kan benyttes som en del av et typisk avtalt kontrollhandlingsoppdrag. 

Rapportering 
17. Revisors rapport etter gjennomføring av avtalte kontrollhandlinger skal beskrive formålet

og de avtalte handlinger i tilstrekkelig detalj til at leseren kan forstå arten og omfanget av
arbeidet som er utført.

18. Revisors rapport må inneholde:
a) Overskrift
b) Adressat (vanligvis klienten som har engasjert revisor til å utføre avtalte

kontrollhandlinger)
c) Identifikasjon av den spesifikke informasjon av økonomisk eller ikke-

økonomisk art som er kontrollert
d) En uttalelse om at det som er gjennomført, er de handlingene som ble avtalt

med mottakeren
e) En uttalelse om at oppdraget er utført i samsvar med denne standarden
f) Når det er relevant, en opplysning om at revisor ikke er uavhengig av

virksomheten
g) Angivelse av formålet med de avtalte kontrollhandlingene
h) Opplisting av de konkrete kontrollhandlinger som er utført
i) Beskrivelse av resultatene av revisors arbeid, herunder tilstrekkelige detaljer

om feil og avvik som er avdekket
j) Presisering av at de utførte kontrollhandlingene hverken utgjør revisjon eller

begrenset revisjon, og at det derfor ikke gis uttrykk for noen sikkerhet for at
informasjonen ikke inneholder vesentlige feil
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k) Presisering av at dersom det hadde vært utført ytterligere kontrollhandlinger,
eventuelt revisjon eller begrenset revisjon, kunne dette avdekket ytterligere
forhold som ville blitt rapportert

l) Presisering av hvem rapporten kan distribueres til
m) Når aktuelt, en presisering av at rapporten kun dekker de konkrete forhold

som er beskrevet, og at den ikke omfatter virksomhetens regnskap som helhet
n) Sted og dato
o) Revisors underskrift
Vedlegg 2 inneholder et eksempel på en rapport om faktiske funn avgitt i forbindelse med et 
oppdrag som gjelder avtalte kontrollhandlinger rettet mot økonomisk informasjon. 

Tillegg for offentlig sektor 
1. Det kan forekomme at rapporten på et oppdrag i offentlig sektor ikke er begrenset kun til de

parter som er blitt enige om kontrollhandlingene som skal gjennomføres, men at den også
gjøres tilgjengelig for en videre krets av foretak eller personer (for eksempel en
parlamentarisk granskning vedrørende et spesifikt offentlig foretak eller et departement).

2. Mandatene i offentlig sektor varierer i betydelig grad og det må utvises aktsomhet for å
skille oppdrag som virkelig dreier seg om ”avtalte kontrollhandlinger” fra oppdrag som
forventes å være revisjon av økonomisk informasjon, for eksempel aktivitetsrapporter.

Vedlegg 1 
Eksempel på engasjementsbrev for et oppdrag som består i å utføre avtalte 
kontrollhandlinger 
Følgende brev kan benyttes som veiledning i forbindelse med avsnitt 9 i denne standarden, og er 
ikke ment å være noe standardbrev. Avtalebrevet må tilpasses de individuelle behov og 
omstendigheter. 

«Til styret (eller andre representanter for klienten som har engasjert revisor): 

Dette brevet bekrefter vår forståelse av vilkårene for og formålene med vårt oppdrag, samt 
art og begrensninger av de tjenester vi vil utføre. Vårt oppdrag vil bli utført i samsvar med 
ISRS 4400 «Avtalte kontrollhandlinger», og dette vil fremgå av vår rapport. 

Vi har avtalt å utføre følgende kontrollhandlinger og vil rapportere resultatet av 
disse til Dem: 

(Beskriv type, tidspunkt for utførelsen og omfang av kontrollhandlingene som skal 
utføres, herunder henvisninger, der det er aktuelt, til de dokumenter og den informasjon som 
skal gjennomgås, personer som skal kontaktes og parter det vil bli innhentet bekreftelser 
fra). 

De handlinger vi vil utføre har kun som formål å bistå Dem med (gjengi formål). 
Vår rapport kan ikke brukes til noe annet formål og er kun til Deres informasjon. 

Kontrollhandlingene som vi vil utføre, vil ikke utgjøre revisjon eller begrenset 
revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, og det vil derfor ikke bli gitt uttrykk for noen 
sikkerhet for at informasjonen ikke inneholder vesentlige feil. 

Vi legger til grunn at Deres ansatte vil gi nødvendig bistand, og forutsetter at vi vil 
få tilgang til alle arkiver, dokumentasjon og annen informasjon som vi måtte be om i 
forbindelse med vårt oppdrag. 
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(Vårt honorar vil bli fakturert etter hvert som arbeidet utføres, og vil være basert på 
medgått tid for de personer som arbeider på oppdraget, samt direkte utgifter. Den enkeltes 
timesats varierer med grad av ansvar og den erfaring og kunnskap som kreves.) 

Vennligst undertegn og returner den vedlagte kopi av dette brevet for å bekrefte at 
det stemmer med Deres forståelse av vilkårene for oppdraget, herunder de konkrete 
kontrollhandlinger som vi har avtalt skal utføres. 

Sted, dato 
Revisjonsfirmaet XX 
N.N. statsautorisert/registrert revisor 
Bekreftet på vegne av ABC AS av 
Sted, dato ....................................... (Signatur) 

Navn og tittel 

Vedlegg 2 
Eksempel på rapport av faktisk resultat av kontrollhandlinger vedrørende 
leverandørgjeld 

 «Til (de som har engasjert revisor) 

Rapport om faktiske funn 
Vi har gjennomført de handlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor vedrørende 
ABC AS’ leverandørgjeld pr. (dato) spesifisert i vedlagte lister (ikke vist i dette eksemplet). 
Vårt oppdrag ble utført i samsvar med ISRS 4400 «Avtalte kontrollhandlinger». 
Handlingene ble utført kun for å bistå dere i vurderingen av riktigheten av 
leverandørgjelden og oppsummeres som følger: 
1. Vi har innhentet og kontrollert summeringen av reskontroen for leverandørgjeld pr.

(dato) utarbeidet av ABC AS og sammenlignet totalen med saldoen på tilhørende
hovedbokskonto.

2. Vi har sammenlignet vedlagte liste (ikke vist i dette eksemplet) over større
leverandører og skyldige beløp pr. (dato) med tilhørende navn og beløp i
reskontroen.

3. Vi har innhentet kontoutdrag fra leverandører eller bedt leverandørene om å bekrefte
utestående saldoer pr. (dato)

4. Vi har sammenlignet kontoutdragene eller bekreftelsene med beløpene vist til i
punkt 2. For beløp som ikke stemte, innhentet vi avstemminger fra ABC AS. For de
innhentede avstemmingene identifiserte vi og listet opp utestående fakturaer,
kreditnotaer og utestående sjekker større enn kroner XXX. Vi har lokalisert og
kontrollert slike fakturaer og kreditnotaer som er mottatt senere og sjekker betalt
senere, og vi har konstatert at de faktisk skulle fremstå som utestående på
avstemmingene.

Vi rapporterer våre funn nedenfor: 
a) Med hensyn til punkt 1 har vi funnet at summeringen er korrekt og at totalbeløpet

stemmer.
b) Med hensyn til punkt 2 har vi funnet at de sammenlignede beløpene stemmer med

hverandre.
c) Med hensyn til punkt 3 konstaterte vi at det fantes kontoutdrag fra alle leverandører.
d) Med hensyn til punkt 4 fant vi at beløpene enten stemte, eller for de beløp som ikke

AS hadde utarbeidet avstemminger og at kreditnotaer, fakturaer og utestående
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sjekker over kroner XXX var tilbørlig listet som avstemmingsposter med følgende 
unntak: 
(Opplisting av unntakene) 

Siden de ovenstående kontrollhandlingene hverken utgjør revisjon eller begrenset revisjon i 
samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at 
leverandørgjelden pr. (dato) ikke inneholder vesentlige feil. 

Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller 
begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til 
vår kunnskap og blitt rapport til dere. 

Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i første avsnitt 
i denne rapporten og til deres informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål. 
Rapporten vedrører kun de kontoer og poster som er spesifisert ovenfor og omfatter ikke 
regnskapene for ABC AS som helhet. 

Sted, dato 
Revisjonsfirmaet XX 
N.N. statsautorisert/registrert revisor» 



KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 

9/2015 Revisjonsnotat med mulige vinklinger for 
forvaltningsrevisjonsprosjekter. 

25.3.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

 Revisjonsnotat med mulige vinklinger for forvaltningsrevisjonsprosjekter.

Saksopplysninger 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i møte den 18.2.15, sak 2/2015: 

1. Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide et notat til neste
kontrollutvalgsmøte om mulig vinkling for et forvaltningsrevisjonsprosjekt
innenfor områdene barnevern, byggeprosjekter/prosjektregnskap og
sykehjem.

2. Kontrollutvalget utsetter saken til neste møte.

Revisjonens har utarbeidet et notat med mulige vinklinger for et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt (vedlagt).  

Revisjonen har behandlet de tre overnevnte områdene hver for seg, og laget et 

forslag med mulige innfallsvinkler/problemstillinger for hver av de tre 

prosjektene.   

Det legges opp til en diskusjon i denne saken hvor kontrollutvalget bestiller 

neste forvaltningsrevisjonsprosjekt, samt spesifiserer ønsket problemstilling og 

bestiller en prosjektplan. 



KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt på …. fra Romerike 

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

prosjektet i sitt neste møte den 13.5.2015. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 
Romerike Revisjon IKS 



NOTAT TIL KU 

1 

Til: Kontrollutvalget i Nannestad kommune 

Saksbeh: Ragnhild Grøndahl Faller 

Kopi: Øyvind Nordbrønd Grøndahl 

Møtedato: 25.3.2015 

Kontrollutvalget i Nannestad ba i møte 18.2.2015 revisjonen utarbeide et notat med mulige 

vinklinger for forvaltningsrevisjonsprosjekter: 

Kontrollutvalget i Nannestad ber revisjonen utarbeide et notat til neste 

kontrollutvalgsmøte om mulig vinkling for et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor 

områdene barnevern, byggeprosjekter/prosjektregnskap og sykehjem. 

Revisjonen finner det naturlig å behandle de tre overnevnte områdene hver for seg. Under 

følger derfor forslag til prosjektvinklinger for barnevern, byggeprosjekter/prosjektregnskap og 

sykehjem.  

A) Barnevern

Nannestad kommune har over lang tid hatt en sterkt presset situasjon i barnevernet. Som 

barnevernet i Ullensaker, Eidsvoll og Skedsmo var Nannestad i 2013 under oppfølging av 

Fylkesmannen på grunn av et stort antall saker som ikke blir behandlet innen fristen 

(Romerikes Blad 24.4.2013). Brudd på saksbehandlingsfristen kan bety at barn ikke får den 

hjelpen de trenger innen rimelig tid. En begrunnelse for manglende overholdelse av 

saksbehandlingsfrister har vært lav bemanning i barnevernstjenesten i Nannestad. 

Bemanningen har fått et løft gjennom statlig satsing på kommunalt barnevern i 2011 og 2013, 

og ble tilført 4 stillinger. Men, «til tross for denne styrkingen har ikke barnverntjenesten klart 

å håndtere saksmengden uten bistand fra innleide konsulenter» (årsmelding, 2013, s. 87).  

Samtidig framstår barneverntjenesten i Nannestad som dyrere enn sammenlignbare 

kommuner. Ifølge KOSTRA-tall ligger netto driftsutgifter for barnevernstjenestene i 

Nannestad relativt høyt sammenlignet med andre kommuner i Akershus og landet utenfor 

Oslo. Kostanden for barnevernet per innbygger ligger per 2013 høyere i Nannestad enn i de 

andre kommunene på Øvre Romerike; kr 2405 i Nannestad mot kr 1850 i Hurdal, kr 1667 i 

Nes, kr 1562 i Eidsvoll, kr 1434 i Gjerdrum og kr 1131 i Ullensaker. Kostnaden per barn er 

likere mellom kommunene på Øvre Romerike, den er høyest i Nes med 96 885, fulgt av 

Nannestad 82 330, Gjerdrum 82 009, Hurdal 73 309, Eidsvoll 69 605 og Ullensaker 65 419. 

Vedlegg til sak 9/2015
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Det kan være grunn til å undersøke dette nærmere, gjennom analyser av KOSTRA-tall og 

kommunens egen regnskapsføring og rapportering på området.  

I Nannestad kommunes årsmelding for 2013 kommer det fram at målet om å ha en 

bærekraftig kommuneøkonomi og ambisjonen om å holde budsjettet er en permanent 

utfordring i barnevernet. Ifølge årsmeldingen skyldes avvik fra budsjettet lovpålagte tiltak i 

barneverntjenesten, og det blir bemerket at det til tross for at budsjettet til barnevernet ble 

tilført tre millioner ved andre tertial er et betydelig merforbruk i tjenesten (årsmelding, 2013). 

Det framkommer videre at det er gode grunner til merforbruket i barnevernstjenesten i 

Nannestad. For eksempel har mengden barnevernssaker i Nannestad økt med det dobbelte i 

løpet av en kort tidsperiode, samtidig som kompleksiteten i sakene har blitt større (årsmelding 

2013, s. 87). Andel barn med barneverntiltak i Nannestad ligger relativt høyt: I 2013 var for 

eksempel andelen 7,1 prosent i Nannestad mot 3,7 prosent i Ullensaker.  

Barnevernet i Nannestad står også ovenfor en situasjon hvor en stor andel av undersøkelsene 

barneverntjenesten gjør, fører til tiltak. At en høy andel av sakene er av alvorlig karakter, 

medfører plassering av barn utenfor hjemmet, noe som er særlig kostbare tiltak. Samtidig 

satser Nannestad på tidlig intervensjon, noe som er kostbart i oppstartfasen, men vil gi 

positive økonomiske og menneskelige virkninger på lengre sikt (årsmelding, 2013).  

Mulige innfallsvinkler/problemstillinger for en forvaltningsrevisjon kan være: 

1. Hvordan har utviklingen av barneverntjenesten i Nannestad vært siden år 2000, og

hvordan fremstår barneverntjenestens økonomi, kompetanse og kapasitet

sammenlignet med andre kommuner?

2. Hvordan følger barnevernet i Nannestad opp bekymringsmeldinger? Følger

barneverntjenesten tidsfrister som satt i barnevernloven?

3. Samarbeider barneverntjenesten i Nannestad med barnehager, skoler, helsestasjoner,

PPT og politiet på en måte som bidrar til å løse barnevernets oppgaver forsvarlig og i

tråd med barnevernloven?

B) Byggeprosjekter/prosjektregnskap

Gjennomføring av investeringsprosjekter medfører nesten alltid risiko. Byggprosjekter deles 

ofte i tre faser, forprosjekt (planlegging i tidligfase), prosjektering (detaljplanlegging) og 

gjennomføringsfase. For de to første fasene er planlegging og risikovurderinger viktig for et 

godt resultat, mens godt system for oppfølging og kontroll er avgjørende i 

gjennomføringsfasen. 

Revisjonen har gjennomført flere forvaltningsrevisjonsprosjekt retter mot byggeprosjekter i 

andre kommuner. Under lister vi opp noen gjennomgående funn i slike gjennomganger. 
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 Svakheter ved planlegging av prosjektene

 Mangler ved internkontrollen

 Uklarheter knyttet til roller/ansvar

 Manglende risikoanalyser

 Overskridelser av budsjett og manglende rapportering

 Svake arkivrutiner

Revisjonen har gjennomført er forenklet kontroll med byggeregnskap for prosjekter over 3 

millioner. Selv om kontrollen ikke går i dybden er det påpekt en del svakheter med en del av 

prosjektene. Disse er rapportert til kontrollutvalget, uten at det har medført vesentlige 

endringer. 

Administrasjonen opplyser at de nå er i gang med en gjennomgang av rutiner og systemer for 

gjennomføring av byggeprosjekt i kommunen. En revisjon på dette området kan bidra til 

ytterlig å få frem områder der det er behov for bedre prosedyrer eller mer oppfølging og 

kontroll. 

En gjennomgang av dette området kan rette seg mot noen av prosjektene som er gjennomført 

de siste årene. Alternativ kan gjennomgangen innrettes som en systemrevisjon. 

Mulige innfallsvinkler/problemstillinger kan være: 

1. Blir økonomiregelmentes prosedyrer for politisk og administrativ behandling av

prosjektene fulgt?

2. Har kommunen etablert overordnede rutiner og et system som viser rolle- og

ansvarsfordeling som sikrer tilfredsstillende internkontroll for sine

investeringsprosjekter?

3. Er det etablert en hensiktsmessig prosjektorganisasjon for det enkelte prosjekt, og har

disse prosjektene vært tilfredsstillende styrt?

4. Blir byggeprosjekt underlagt tilfredsstillende økonomisk styring og oppfølging i selve

gjennomføringsfasen?

C) Sykehjem

I tiden som kommer vil andelen eldre som har behov for helse- og omsorgstjenester og da 

særlig sykehjemsplass øke. Selv om Nannestad ifølge sin helse- og omsorgsplan 2014-2026 

har lik dekningsgrad av sykehjemsplasser som andre kommuner, øker tallet på eldre over 80, 

og veksten vil bli sterkere. Det vil være en utfordring å sørge for en tilsvarende økning i 

tilgangen på kvalifisert arbeidskraft: «Samhandlingsreformen krever også at kompetansen i 

kommunesektoren styrkes betraktelig. En bred satsing er nødvendig for å få dette til. Den 

største utfordringen for området i de nærmeste årene vil være å skaffe tilveie nok fagutdannet 

arbeidskraft. Det vil være viktig for Nannestad å benytte den relativt stabile perioden fram til 

2018 til å bygge opp nødvendig kompetanse. I dette arbeidet bør det vektlegges tverrfaglig 

kompetanseheving, kvalitetsarbeid og organisasjons- og ledelsesutvikling» (Helse og 

omsorgsplan 2014-2026, s. 24). Det kan være gode grunner til å se nærmere på hvordan den 
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helsefaglige kompetansen i sykehjemstjenesten i Nannestad utnyttes i dag og hvordan bruk av 

vikartjenester fungerer.  

Eldre, særlig eldre med demens, er en sårbar gruppe med til dels store hjelpebehov. 

Kommunene plikter å sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester til sine innbyggere. 

Dette kan omfatte ulike hjelpetiltak som helsetjenester i hjemmet, ulike former for praktisk 

bistand og plass for kortere eller lengre tid på sykehjem (institusjon). Hvilke tiltak som er 

tilstrekkelig i det enkelte tilfellet vil bero på en skjønnsmessig vurdering fra kommunens side. 

Det er imidlertid et krav om at hjelpen skal være forsvarlig, sett ut fra helsefaglige 

vurderinger. Praksis for tildeling av institusjonsplasser skal bidra til å sikre at kommunen 

holder seg innenfor lovens minstestandard for hjelp og for likebehandling ved vurdering av 

behov for hjelp. Dette krever at det er utarbeidet kriterier for tildeling av institusjonsplass, 

samt rutiner og prosedyrer for behandlingen av søknader om institusjonsplass. Det er i tillegg 

viktig at kommunen har etablert systemer som sikrer tilstrekkelig kunnskap om den enkeltes 

bistandsbehov og eventuelle endringer i behovet. Slik kunnskap er viktig også for kommunens 

interne styring og planlegging på området og for muligheten til å sammenligne tjenestetilbud 

og tildelingspraksis i ulike kommuner.  

Tildelingen av institusjonsplasser påvirkes i stor grad av Samhandlingsreformen som ble 

gjennomført fra 1.1.2012. Reformen gir kommunene et større ansvar for å etablere et tilbud 

for utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Samhandlingsreformen har medført at pasienter i 

alle aldre blir utskrevet tidligere og sykere enn tidligere.  Viktig i den sammenheng er at det 

etableres gode systemer og rutiner for utveksling av informasjon om pasienter mellom 

kommune og sykehus. Kravene til god praksis for tildeling av sykehjemsplass er ellers de 

samme for utskrivningsklare pasienter fra sykehus og hjemmeboende søkere. Ved 

kapasitetsproblemer er det grunn til å spørre om Nannestad løser tildelingsutfordringen på en 

måte som sikrer innbyggerne forsvarlige helsetjenester og likebehandling mellom søkerne.  

Mulige innfallsvinkler/problemstillinger for en forvaltningsrevisjon kan være: 

1. Løser kommunen problemer som følge av kapasitetsproblemer, herunder manglende

sykehjemsplasser, budsjett- og bemanningsutfordringer på en måte som sikrer eldre

forsvarlige helse- og omsorgstjenester?

2. Hvordan håndteres utfordringer med tildeling av institusjonsplasser som følger av

Samhandlingsreformen?

3. Er kommunens praksis for tildeling av sykehjemsplasser i tråd med anerkjente

prinsipper på området og innenfor lovens rammer?

4. Har kommunen tilstrekkelig internkontroll for sin praksis for tildeling av

institusjonsplasser?



KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 

10/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 25.3.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 

Forslag til vedtak 

Saken tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 



KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 

11/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 25.3.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2015 for kontrollutvalget i Nannestad, med jnr. 1 til 6 -2015.
2. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2015, sist redigert 19.3.15.
3. Tiltaksplan 2015, sist redigert 19.3.15.

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

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 



Postliste for kontrollutvalget i Nannestad 2015 

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

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

417.10.1 

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

417.1.4 

3 25.2.15 25.2.15 x Nannestad kommune Særutskrift i sak 1/2015. 417.5.5 

4 25.2.15 25.2.15 x Romerike Revisjon IKS Særutskrift i sak 2/2015 og 3/2015. 417.5.5 

5 16.1.15 16.1.15 x Nannestad kommune Brev med innkalling av rådmannen til møte 
18.2.15. 

417.2.2 

6 18.3.15 18.3.15 x Romerike Revisjon IKS Revisjonsnotat om mulige vinklinger for et 
forv. rev. prosjekt innenfor områdene 
barnevern, 
byggeprosjekter/prosjektregnskap og 
sykehjem.  

417.9.2 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Vedlegg 1 til sak 11/2015
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SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 2015 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

29.10.14 32/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

1. Kontrollutvalget ønsker en orientering fra

administrasjonen om Holter kulturhus våren 2015.

2. Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til

orientering.

Rådmannen 

våren 2015 

Sekretær vil 

innkalle 

rådmannen. 

10.12.14 35/2014 Kontrollutvalgets årsplan for 

2015. 

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2015 

med de endringer som fremkom i møtet. 

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til 

vedtak: 

• Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2015 til 

orientering. 

Kommunestyret Avventer 

kommunestyrets 

behandling 

Kommunes

tyret 

3.2.15, sak 

15/2. 



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

kommunens rutiner på bruk av kommunale kjøretøy. 

Kontrollutvalget ønsker å undersøke hvilke regler, rutiner og 

kontrollaktiviteter som er etablert rundt disponering av kommunale 

kjøretøy. 

Sekretær vil 

innkalle 

rådmannen. 

Kontrollutv

algsmøtet 

18.2.15. 



18.2.15 1/2015 Kontrollutvalgets årsrapport 

for 2014. 

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas.

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2014

til orientering.

Særutskrift er 

sendt til 

kommunestyret 

25.2. 

Avventer 

kommunestyrets 

behandling. 

18.2.15 2/2015 Bestille neste 

forvaltningsrevisjonsprosjekt. 

1. Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide et notat til neste

kontrollutvalgsmøte om mulig vinkling for et

forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor områdene barnevern,

byggeprosjekter/prosjektregnskap og sykehjem.

2. Kontrollutvalget utsetter saken til neste møte.

Særutskrift er 

sendt til 

Romerike 

Revisjon IKS 

25.2. 

Behandles i møte 

25.3. 


18.2.15 3/2015 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS. 

Kontrollutvalget ber revisjonen om en redegjørelse i sitt neste 

møte for revisjonsstandard ISRS 4400, samt en redegjørelse på 

revisjonens handlinger i forbindelse med prosjektregnskap. For 

øvrig tas saken tas til orientering. 

Særutskrift er 

sendt til 

Romerike 

Revisjon IKS 

25.2. 

Behandles i møte 

25.3. 


18.2.15 4/2015 Referater, orienteringer og Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


Vedlegg 2 til sak 11/2015
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

diskusjoner. 

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

kommunens sikkerhet og kontroll med kommunens 

overvåkningskameraer. 

Brev sendes 

rådmannen. 

Behandles i møte 

13.5. 

18.2.15 6/2015 Orientering ved rådmannen om 

kommunens rutiner på bruk av 

kommunale kjøretøy. 

Redegjørelsen tas til orientering, men kontrollutvalget ønsker å 

følge opp saken videre. 


18.2.15 7/2015 Orientering ved rådmannen om 

varslingssaker 2014. 

Deler av saken behandles for lukkede dører. 

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 


25.3.15 8/2015 



TILTAKSPLAN 

2015 

KONTROLLUTVALGET I 

NANNESTAD KOMMUNE 

Oppdatert 19.03.15 

Vedlegg 3 til sak 11/2015
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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 
18.2.15  Orientering ved rådmannen om kommunens rutiner på bruk av kommunale kjøretøy.

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

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

forbindelse med prosjektregnskap.

13.5.15  Kontrollutvalget vil be rådmannen om en orientering rundt kommunens sikkerhet og

kontroll med kommunens overvåkningskameraer.

10.6.15  Virksomhetsbesøk til Nannestad sykehjem.

 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet.

 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 notat fra revisjonen på mulig vinkling for et forvaltningsrevisjonsprosjekt

innenfor områdene barnevern, byggeprosjekter/prosjektregnskap og sykehjem.

13.5.15  Behandle prosjektplan for neste forvaltningsrevisjonsprosjekt.

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Sykefravær og tjenestekvalitet.

10.6.15  

16.9.15  

4.11.15  

9.12.15  Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - Kompetanse i tjenestene.

 Overordnet analyse.
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Møte Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
18.2.15  

25.3.15  

13.5.15  Behandle selskapskontroll Romerike Industriservice AS.

10.6.15  

16.9.15  

4.11.15  Behandle selskapskontroll ØRAS IKS.

9.12.15  Overordnet analyse.

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
18.2.15  

25.3.15  

13.5.15  

10.6.15  

16.9.15  Kontrollutvalget og Romerike Revisjon IKS utarbeider en skriftlig avtale om

finansiell- og forvaltningsrevisjon for 2015.

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 

12/2015 Eventuelt. 25.3.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

Onsdag 13.5.2015, kl. 08.00. 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 




