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Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) 
Ståle Melby (nestleder) 
Gunn Elin Blakkisrud 
Anne M. Sandholt 
Tommy Holm Fossum 

Kopi av innkallingen sendes: 

Ordfører Einar Madsen 

Rådmann Knut Haugestad 
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INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 

Tid Mandag 27.5.2015, kl. 08:00 – 12:00. 

Sted Eidsvoll rådhus, møterom 200 (kommunestyresalen). 

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 Rådmannen i sak 18/2015. 

Invitert til sak Rådmannen i sak 20/2015. 

SAKSLISTE 

Sak nr. Sak Ca. tid for 
behandling 

18/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til Eidsvoll kommunes årsregnskap for 
2014. 

08:00 

19/2015 Revisjonsbrev nr. 3 - årsregnskapet 2014. 09:30 

20/2015 Behandle forvaltningsrevisjonsrapporten – hjemmesykepleie-
internkontroll, dokumentasjon og kvalitet. 

10:30 

21/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 11:30 

22/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 11:40 

23/2015 Eventuelt. 12:00 

Hans Chr. Wilberg (sign.) 
Kontrollutvalgets leder 

 Lørenskog 20.5.2015 

 Øystein Hagen 
 Konsulent 
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Sak nr. Sak Møtedato 

18/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til Eidsvoll 
kommunes årsregnskap for 2014. 

27.5.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

1. Eidsvoll kommunes årsregnskap og årsberetning for 2014 (egen utsendelse – 
ta med i møtet). 

2. Kopi av revisors beretning - negativ revisjonsberetning - for Eidsvoll 
kommunes regnskap for 2014.  

3. Kopi av revisjonsberetning for Eidsvoll kommunes årsregnskap for 2014. 
4. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2014.  
 

Saksopplysninger 

Kommunen skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. 
Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og 
anvendelsen av midlene. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret etter 
innstilling fra formannskapet, og årsregnskapet skal være avlagt innen 15. 
februar i året etter regnskapsåret. Eidsvoll kommunes årsregnskap for 2014 er 
avlagt den 13. mars (vedlegg 1). 
 
Årsberetningen avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. I 
kommunens årsberetning skal det blant annet redegjøres for tiltak som er 
iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og 
en høy etisk standard i virksomheten (vedlegg 1). 
  
Revisor skal avgi revisjonsberetning etter at årsregnskapet er avlagt og senest 

15. april. I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om følgende forhold: 

1. om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov, forskrifter og god 

kommunal regnskapsskikk, 

2. om de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med 

budsjettvedtak, og om beløpene i den revisjonspliktiges årsregnskap 

stemmer med regulert budsjett, 
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3. om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet er konsistens med 

årsregnskapet, og om forslag til anvendelse av regnskapsmessig 

overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd, er i samsvar 

med lov og forskrifter,   

4. om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for 

ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 

regnskapsopplysninger.  

  

Revisjonen har avlagt negativ revisjonsberetning den 15. april 2015 for Eidsvoll 
kommunes regnskap for 2014 (vedlegg 2). Revisors beretning påpeker at 
administrasjonssjefen ikke har avgitt et årsregnskap for Eidsvoll kommune for 
regnskapsåret 2014 innen den fristen som følger av forskrift om årsregnskap og 
årsberetning. Revisjonsberetningen vil bli trukket tilbake når revisjonen har fått 
tid til å gjennomføre nødvendige revisjonshandlinger for å bekrefte 
årsregnskapet. 
   
Revisor har avlagt endelig beretning den 19. mai 2015 (denne erstatter tidligere 
avgitt beretning, datert 15. april). Revisjonsberetningen er avgitt med 
forbehold om registrering og dokumentasjon (vedlegg 3). Forbeholdet går ut på 
at kommunen ikke har etablert tilfredsstillende rutiner for løpende avstemming 
og dokumentasjon av lønnsrelaterte  poster i regnskapet gjennom året samt 
avstemming av balanseposter per 31.12. Revisor utdyper dette i nummerert 
brev nr. 3, og dette vil bli behandlet i sak 19/2015.  
 
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal 
utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. 
Kontrollutvalget bestemmer selv hvilke forhold som skal tas med i uttalelsen. 
Uttalelsen avgis til kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet 
i hende før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 
Formannskapet i Eidsvoll avgir sin innstilling om årsregnskapet i møte 9. juni 
2015. 
 

Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet skal kontrollutvalget påse at dette 

blir fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets 

mening ikke er fulgt opp på en tilfredsstillende måte. 
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Rådmannen er innkalt til møtet for å redegjøre for årsregnskapet, og svare på 

kontrollutvalgets spørsmål. Revisjonen vil redegjøre for revisjonsberetningen 

og gi en presentasjon fra arbeidet med regnskapet.  

 

Behandlingen av denne saken må ses i sammenheng med behandlingen av sak 

19/2015 - revisjonsbrev nr. 3 - årsregnskapet 2014. 

  

Vedlagt følger forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet, vedlegg 4.   

 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets uttalelse til Eidsvoll kommunes årsregnskap 2014 vedtas, og 

oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 
 
 
 
 

Sign. Utskrift 
Eidsvoll kommunestyre, og kopi til 
formannskapet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 2 til sak 18/2015



Vedlegg 3 til sak 18/2015





KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE 

Til kommunestyret i Eidsvoll kommune 27.5.2015 

Kontrollutvalgets uttalelse til Eidsvoll kommunes årsregnskap for 2014 

I henhold til forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004 § 7 skal kontrollutvalget etter 

fremleggelse av revisjonsberetning fra revisor, avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas 

av kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan 

tas hensyn til den før dette organet avgir sin innstilling om årsregnskapet.   

Kontrollutvalget har i sitt møte 27. mai behandlet Eidsvoll kommunes årsregnskap for 2014. 

Følgende dokumenter danner grunnlaget for vår uttalelse:  

 Eidsvoll kommunes årsregnskap og årsberetning for 2014.

 Revisors beretning - negativ revisjonsberetning - for Eidsvoll kommunes regnskap for

2014. 

 Revisjonsberetning for Eidsvoll kommunes årsregnskap for 2014.

 Revisjonsbrev nr. 3 – årsregnskapet 2014.

I tillegg har rådmannen presentert kommunes årsregnskap og årsberetning for 2014, og 

oppdragsansvarlig revisor har presentert revisjonsberetningen og arbeidet med regnskapet for 

2014. 

Årsregnskapet for 2014 ble avlagt 13. mars 2015. Fristen for avleggelse av årsregnskapet i 

følge regnskapsforskriften § 10, er 15. februar. Årsberetning og revisjonsberetning er gjort til 

rett tid og i samsvar med lover og forskrifter. 

Det bemerkes at revisjonsberetningen avlegges med forbehold om registrering og 

dokumentasjon.  

Dette er nærmere begrunnet i revisjonsbrev nr. 3 - årsregnskapet 2014. I revisjonsbrevet er det 

påpekt tre forhold: Formelle forhold, kontrolloppstillingen og intern kontroll (se vedlegg). 

Kontrollutvalget vil følge opp de påpekninger som er gjort i revisjonsbrevet. 

Kontrollutvalget konstaterer at Eidsvoll kommunes driftsregnskap viser et regnskapsmessig 

mindreforbruk på 11 mill. kroner. Netto driftsresultat var på 39 mill. kroner og utgjør 2,8 % 

av kommunens brutto driftsinntekter. Over 25 millioner av de 39 millionene skyldes 

premieavvik og avsetning til fremtidige pensjonsforpliktelser.  

Kontrollutvalget registrerer at Fylkesmannen har sendt brev til Kommunal og 

moderniseringsdepartementet datert 2/3-2015 om forslag til utmelding av ROBEK. 

I henhold til kommunelovens § 48 nr. 5 skal det i årsberetningen «redegjøres for tiltak som er 

iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk 

standard i virksomheten.» Det er redegjort for dette i beretningen. 

Kontrollutvalget har holdt seg løpende orientert om Romerike Revisjon IKS 

revisjonsutøvelse. Vi mener årsregnskapet 2014 er revidert på en betryggende måte. 

Vedlegg 4 til sak 18/2015



KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE 

Eidsvoll, den 27. mai 2015 

Hans Chr. Wilberg (sign.) 

Leder av kontrollutvalget 

Kopi: Formannskapet 
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Sak nr. Sak Møtedato 

19/2015 Revisjonsbrev nr. 3 - årsregnskapet 2014. 27.5.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

 Revisjonsbrev nr. 3 - årsregnskapet 2014.

Saksopplysninger 

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

påpeke skriftlig. Ved revideringen av årsregnskapet har revisjonen avdekket tre 

forhold som tas opp i nummerert brev nr. 3. Anmerkningen er av en slik 

karakter at det har hatt innvirkning på konklusjonen i revisors beretning for 

årsregnskapet 2014. 

Kontrollutvalgsforskriftens § 8 fastslår at kontrollutvalget skal påse at slike 

påpekninger blir fulgt opp. 

De forhold det nummererte brev (vedlegg 1) tar opp gjelder: 

 Formelle forhold

 Kontrolloppstillingen

 Intern kontroll

Revisjonen vil redegjøre for det nummererte brevet i møtet (vedlegg 1). Det 

har ikke vært tid til å innhente rådmannens kommentar til det nummererte 

brevet. Det vil bli gjort, og saken bør derfor behandles i neste møte.      

Behandlingen av denne saken må ses i sammenheng med behandlingen av sak 

18/2015 – kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014. 
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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

2. Kontrollutvalget vil be om rådmannens kommentarer til revisjonsbrev nr. 3

– årsregnskapet 2014.

3. Saken settes opp til behandling i møte 22. juni.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 



Vedlegg til sak 19/2015
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Sak nr. Sak Møtedato 

20/2015 Behandle forvaltningsrevisjonsrapporten – 
hjemmesykepleie-internkontroll, 
dokumentasjon og kvalitet. 

27.5.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

1. Forvaltningsrevisjonsrapport – Hjemmesykepleie-internkontroll,

dokumentasjon og kvalitet (sendt medlemmene tidligere – ta med i

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

2. Særutskrift kontrollutvalgssak 11/2015.

Saksopplysninger 

Kontrollutvalget fikk presentert rapporten av Romerike Revisjon IKS i sitt møte 

den 23.3.15, sak 11/2015 (vedlegg 2). Utvalget vil realitetsbehandle rapporten i 

denne saken. Kontrollutvalget har bemerket at rådmannen har gitt et langt 

høringssvar til denne forvaltningsrevisjonsrapporten og har derfor invitert 

rådmannen til møtet for å kunne utdype sitt høringssvar. 

Revisjonens anbefalinger av den gjennomførte undersøkelsen er følgende: 
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.

http://www.rokus.no/
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Etter sekretariatets vurdering kan anbefaling nr. 3 synes å gå langt i retning av 

politiske prioriteringer, og politiske prioriteringer ligger utenfor 

kontrollutvalgets mandat.  

Etter sekretariatets vurdering kan anbefaling nr. 4 kan ha budsjettmessige 

konsekvenser og vil måtte behandles politisk før iverksetting. Disse 

anbefalingene bør eventuelt drøftes i forbindelse med en større politisk 

prioriteringsprosess, gjerne knyttet til kommunestyrets behandling av 

handlingsplan og budsjett.       

Forslag til vedtak 

I. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 

II. Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

1) Kommunestyret tar rapporten til orientering.

2) Kommunestyret ber rådmannen følge opp at:

a. Det påbegynte arbeidet med internkontrollsystemet og

dokumentasjon av brukernes behov må fortsatt ha høy prioritet,

må følges opp og evalueres og justeres etter behov.

b. Det bør sikres at alle brukere gis mulighet til medbestemmelse i

forbindelse med daglig utførelse av tjenestene.

3) Kommunestyret ber rådmannen om å legge frem en sak om drøfting av

punktene c og d.

c. Det bør vurderes om det er rett balanse i kommunen mellom den

institusjonsbaserte og den hjemmebaserte omsorgen.

d. 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.

Kontrollutvalgets behandling 
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Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 
Eidsvoll kommunestyre
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Særutskrift 

Sted: Råholt ungdomsskole, personalrom. 

Tid: Mandag 23.2.2015, kl. 18:00 – 21:30. 

Tilstede 
medlemmer 

Hans Chr. Wilberg (leder) 
Ståle Melby (nestleder) 
Anne M. Sandholt 
Gunn Elin Blakkisrud 

Tilstede 
varamedlemmer 

Gudbrand Bræk 

Forfall Tommy Holm Fossum 

Andre Fra Administrasjonen 
Fungerende skolesjef Rune Holm, rektor Stine Strøm og avdelingsleder 
Rita Åstad.     
Fra Romerike Revisjon  
Avdelingsleder for forvaltningsrevisjon Oddny Ruud Nordvik og 
prosjektleder forvaltningsrevisjon Inger Berit Faller.  
Fra Romerike kontrollutvalgssekretariat 
Konsulent Øystein Hagen 

Behandlede saker Sak nr. 10/2015 - 17/2015. 

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)

Vedlegg 2 til sak 20/2015
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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?

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.
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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 

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.
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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

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. 
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Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalget fikk presentert rapporten av avdelingsleder for 
forvaltningsrevisjon Oddny Ruud Nordvik og prosjektleder forvaltningsrevisjon 
Inger Berit Faller.
Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. 

Kontrollutvalgets vedtak
Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon til orientering, og tar saken opp 
til behandling i møtet den 4.5.15. 

Sign. Utskrift 

Rett utskrift 

Lørenskog den 19. mai 2015 

Øystein Hagen 

Konsulent 



 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 

21/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 27.5.15 

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 EIDSVOLL KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 

22/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 27.5.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2015 for kontrollutvalget i Eidsvoll, med jnr. 1 til 16 -2015.
2. Det første Forum for kontrollutvalg ble arrangert 14. februar, med tema

Kontrollutvalgenes arbeid med kontroll og tilsyn og Fylkesmannens tilsyn
– konflikt eller nyttig? Du kan se presentasjonene fra Forum her:
http://www.rokus.no/aktuelt 

3. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2015, sist redigert 20.5.15.
4. Tiltaksplan 2015, sist redigert 20.5.15.

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 

http://www.rokus.no/aktuelt


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 23.2.2015 23.2.2015 x Eidsvoll kommune Brev til rådmannen vedr. virksomhetsbesøk 
til Råholt ungdomsskole, samt orienteringer 
i kontrollutvalgsmøte den 23.3.15.  

412.2.2 

8 5.3.2015 5.3.2015 x Eidsvoll kommune Rådmannen sine tre svar på 
kontrollutvalgets brev datert 23.2.15. 

412.5.1 E-post 

9 11.3.2015 11.3.2015 x Romerike Revisjon IKS Forvaltningsrevisjonsrapport – 
hjemmesykepleie-internkontroll, 
dokumentasjon og kvalitet. 

412.9.3 

10 3.2.2015 3.2.2015 x Romerike Revisjon IKS Rapport om varslingssaker 2014. 412.5.1 E-post 

11 15.4.2015 15.4.2015 x Romerike Revisjon IKS Kopi av revisors beretning – negativ 
revisjonsberetning kommuneregnskapet 
2014. 

412.7.6 

12 19.5.2015 19.5.2015 x Romerike Revisjon IKS Revisors beretning for kommuneregnskapet 
for Eidsvoll kommune 2014. 

412.7.3 

13 19.5.2015 19.5.2015 x Romerike Revisjon IKS Revisjonsbrev nr. 3 – årsregnskapet 2014 – 
for Eidsvoll kommune. 

412.7.3 

14 30.4.2015 30.4.2015 x Eidsvoll kommune Eidsvoll kommunes årsmelding 2014. 412.7.3 

15 30.4.2015 30.4.2015 x Eidsvoll kommune Eidsvoll kommunes årsregnskap 2014. 412.7.3 

16 22.4.2015 22.4.2015 x Eidsvoll kommune Innkalling og invitasjon til 
kontrollutvalgsmøte 27.5.15 for 
rådmannen.  

412.2.2 

Vedlegg 1 til sak 22/2015
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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. 

Behendlet i 

kommunest

yret 10.3, 

sak 15/25. 



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 Virksomhetsbesøk til Råholt 

ungdomsskole. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 


Vedlegg 3 til sak 22/2015
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

23.3.15 11/2015 Forvaltningsrevisjonsrapport – 

hjemmesykepleie 

internkontroll, dokumentasjon 

og kvalitet. 

Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon til orientering, og tar 

saken opp til behandling i møtet den 4.5.15. 

Romerike 

Revisjon og 

rådmannen. 

KU møte 4.5.15. 


23.3.15 12/2015 Skriftlig orientering ved 

rådmannen om kvalitetssikring 

av beregninger og utbetaling 

av tilskudd til private 

barnehager. 

1. Kontrollutvalget tar rådmannens skriftlige redegjørelse

foreløpig til orientering.

2. Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre opp på møte den

27.5.15 i forbindelse med behandling av årsregnskapet 2014.

Tas opp på KU 

møte 27.5.15. 

23.3.15 13/2015 Varslingssaker 2014. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 


23.3.15 14/2015 Skriftlig bekreftelse fra 

rådmannen om 

sykepengerefusjon. 

1. Kontrollutvalget tar rådmannens svar til foreløpig orientering.

2. Kontrollutvalget vil følge opp saken 2. halvår 2015.

Følges opp 2. 

halvår 2015. 

23.3.15 15/2015 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS. 

Saken tas til orientering. 


23.3.15 16/2015 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


23.3.15 17/2015 Eventuelt. Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

Mandag 4.5.2015, kl. 18:00. 


27.5.15 18/2015 



TILTAKSPLAN 

2015 

KONTROLLUTVALGET I 

EIDSVOLL KOMMUNE 

Oppdatert 20.5.15 

Vedlegg 4 til sak 22/2015



Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune 

___________________________________________________________________________ 2 

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

27.5.15  Kontrollutvalget ønsker å følge opp, ku sak 12/2015, skriftlig orientering ved

rådmannen om kvalitetssikring av beregninger og utbetaling av tilskudd til private

barnehager.

22.6.15  Virksomhetsbesøk til Langset barneskole.

 Anmodning om revidering av kommunens økonomi reglement, og revisjonshandlinger

i forbindelse med behandling av prosjektregnskap.

7.9.15  Virksomhetsbesøk til Bårlidalen renseanlegg.

 Kontrollutvalget vil følge opp, ku sak 14/2015, skriftlig bekreftelse fra rådmannen om

sykepengerefusjon.

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  

27.5.15  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.
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Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon 
9.2.15  

23.3.15  Presentasjon ved revisjonen av forvaltningsrevisjonsprosjektet – hjemmesykepleie-

internkontroll, dokumentasjon og kvalitet.

27.5.15  Behandle forvaltningsrevisjonsprosjektet – hjemmesykepleie-internkontroll,

dokumentasjon og kvalitet.

22.6.15  

7.9.15  Bestille neste forvaltningsrevisjonsprosjekt.

 Oppfølging av revisjonsgjennomgang vedrørende kjøp av varer og tjenester gjort i

Eidsvoll kommune i perioden 2011-2013.

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Sykefravær og tjenestekvalitet.

16.11.15  

14.12.15  Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - Kompetanse i tjenestene.

 Overordnet analyse.

Møte Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
9.2.15  

23.3.15  

27.5.15  

22.6.15  Behandle selskapskontroll Romerike Industriservice AS.

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  

27.5.15  

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  

27.5.15  

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

kommunestyret til orientering.

23.3.15  

27.5.15  

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 

23/2015 Eventuelt. 27.5.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

Mandag 22.6.2015, kl. 18.00. 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 




