
KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE

Kontrollutvalgets medlemmer Tor-Arne Lie Jensen (leder) 
Tore Kampen (nestleder) 
Jon Arild Hoelsengen 
Steinar Dalbakk 
Anita Heier 

Kopi av innkallingen sendes: 

Ordfører Mona Granbakken Mangen 

Rådmann Siri Gauthun Kielland 

Revisor Romerike Revisjon IKS 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 

Tid Tirsdag 5.5.2015, kl. 14:00 – 18:30. 

Sted Vektergården, møterom 2 etg. 

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, konstituert daglig leder i sak 19-20/2015 og 
daglig leder i sak 21-22/2015. 

SAKSLISTE 

Sak nr. Sak Ca. tid for 
behandling 

17/2015 Prosjektplan – Krogstad Miljøpark. 14:00 

18/2015 Kontrollutvalgets gjennomgang og uttalelse til Sørum kommunes 
årsregnskap for 2014. 

14:30 

19/2015 Kontrollutvalgets gjennomgang og uttalelse til Sørum 
kommunalteknikk KF sitt årsregnskap for 2014. 

16:00 

20/2015 Revisjonsbrev nr. 1 - årsregnskapet 2014. Sørum kommunalteknikk 
KF.  

16:45 

21/2015 Kontrollutvalgets gjennomgang og uttalelse til Sørum kommunale 
eiendomsselskap KF sitt årsregnskap for 2014. 

17:00 

22/2015 Revisjonsbrev nr. 1 - årsregnskapet 2014. Sørum kommunale 
eiendomsselskap KF.   

17:45 

23/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 18:00 

24/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 18:15 

25/2015 Eventuelt. 18:30 
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Tor-Arne Lie Jensen (sign.) 
Kontrollutvalgets leder 
                                                                                                                              Lørenskog 28.4.2015 

                                                                                                                           

                                                                                                                              Øystein Hagen 

                                                                                                                              Konsulent 
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Sak nr. Sak Møtedato 

17/2015 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av 
Krogstad Miljøpark AS. 

5.5.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av Krogstad Miljøpark AS 

 

Saksopplysninger 

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra styret i Krogstad Miljøpark AS 
(KU sak 7/2015). Økonomi- og administrasjonsutvalget (Ø/A) i Sørum kommune 
har den 28.1.15 under sak 6/15 fattet følgende vedtak: 
 
«Spørsmålet om hvorfor resultatene av de geotekniske undersøkelsene ikke ble 
formidlet til styret for Krogstad Miljøpark AS oversendes kontrollutvalget.» 
 

På bakgrunn av disse henvendelsene og drøftelser i utvalgsmøte den 2.2.15 så 

fattet kontrollutvalget følgende vedtak i sak 7/2015: 

 

1. Kontrollutvalget ber revisjonen gjennomføre et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt på Krogstad Miljøpark AS. Utvalget ber om 

at forvaltningsrevisjonsprosjektet tar sikte på å avdekke hvorfor 

resultatene av de geotekniske undersøkelsene ikke ble formidlet til styret 

for Krogstad Miljøpark AS, samt å undersøke manglende godkjenning av 

byggeplan for kryss og vei og mangelfull kontraktsoppfølging med 

entreprenøren.  

2. Kontrollutvalget ber revisjonen om å utarbeide en prosjektplan til 

kontrollutvalgsmøte den 5. mai 2015. 
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Revisjonen har utarbeidet en prosjektplan til prosjektet som legges frem for 

behandling i kontrollutvalget i denne saken. Revisjonen har utarbeidet 3 

problemstillinger til prosjektet, med påfølgende revisjonskriterier, som utvalget 

må ta stilling til i møtet.  

 

Det er noen risikovurderinger forbundet med prosjektet da sentrale ansatte har 

sluttet, og det er uklart hvor dokumenter er arkivert. 

 

Oppstart av prosjektet er planlagt til mai 2015, og det legges opp til en 

fremdriftsplan som tilsier at rapporten vil bli lagt frem for behandling i 

kontrollutvalgsmøtet den 1. september 2015. Revisjonen estimerer et 

tidsforbruk på 170 timer på dette prosjektet. 

 

 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget vedtar prosjektplan for forvaltningsrevisjon av Krogstad 

Miljøpark AS, og ber revisjonen om å gjennomføre prosjektet. Ved behov for 

vesentlige endringer av prosjektplanen i ettertid tas dette opp med 

kontrollutvalget.  

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 
 
 
 

Sign. Utskrift 
 

 



Vedlegg til sak 17/2015
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Sak nr. Sak Møtedato 

18/2015 Kontrollutvalgets gjennomgang og uttalelse 
til Sørum kommunes årsregnskap for 2014. 

5.5.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

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

2. Kopi av revisjonsberetning for Sørum kommunes årsregnskap for 2014.
3. 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. Sørum kommunes årsregnskap for 2014 er 
avlagt den 27. februar (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.

Revisor har avlagt sin beretning den 15.april 2015. Revisjonsberetningen er 
avgitt uten presiseringer og forbehold (vedlegg 2).  

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 økonomi- og 
administrasjonsutvalget i hende før dette organet avgir innstilling om 
årsregnskapet til kommunestyret. Økonomi- og administrasjonsutvalget i 
Sørum avgir sin innstilling om årsregnskapet i møte 20. mai 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. 

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.  

Vedlagt følger forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet, vedlegg 3. 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunes årsregnskap 2014 vedtas, og 
oversendes kommunestyret med kopi til økonomi- og administrasjonsutvalget. 
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Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 
Sørum kommunestyre, og 
kopi til Økonomi- og 
administrasjonsutvalget



Vedlegg 2 til sak 18/2015
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Til kommunestyret i Sørum kommune 5.5.2015 

Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum 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 5. mai behandlet Sørum kommunes årsregnskap for 2014. 

Følgende dokumenter danner grunnlaget for vår uttalelse:  

 Sørum kommunes årsregnskap og årsberetning for 2014.

 Revisjonsberetning for Sørum kommunes regnskap for 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 skal være avlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret. Årsregnskapet i 

Sørum kommune er avlagt den 27. februar. Årsberetning og revisjonsberetning er gjort til rett 

tid og i samsvar med lover og forskrifter.  

Det bemerkes at revisjonsberetningen avlegges uten forbehold eller presiseringer. 

Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg § 8, påsett at det ikke foreligger åpne 

revisjonsmerknader ved årsskiftet. 

Kontrollutvalget konstaterer at Sørum kommunes driftsregnskap viser et regnskapsmessig 

mer/-mindreforbruk på kr 0. Netto driftsresultat var på 9 433 558 mill. kroner og utgjør 0,9 % 

av kommunens brutto driftsinntekter. Dette er under Fylkesmannens anbefaling som er 

minimum 3 %. Over noe tid bør driftsresultatet ligge mellom 3 og 5 %.  

Kontrollutvalget ser med bekymring på likviditetssituasjonen i kommunen. Utvalget henviser 

til rådmannens kommentar i årsberetningen 2014 hvor det påpekes at kommunens 

driftslikviditet nå er kritisk lav.  

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 3 til sak 18/2015
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Sørum, den 5. mai 2015 

Tor-Arne Lie Jensen (sign.) 

Leder av kontrollutvalget 

Kopi: Økonomi- og administrasjonsutvalget 
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Sak nr. Sak Møtedato 

19/2015 Kontrollutvalgets gjennomgang og uttalelse 
til Sørum kommunalteknikk KF sitt 
årsregnskap for 2014.  

5.5.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

1. Sørum kommunalteknikk KF årsregnskap og årsberetning for 2014 (egen
utsendelse – ta med i møtet).

2. Kopi av revisjonsberetning for Sørum kommunalteknikk KF årsregnskap
for 2014.

3. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2014.

Saksopplysninger 

Foretaket 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. Sørum kommunalteknikk KF årsregnskap for 
2014 er avlagt den 20. februar (vedlegg 1). 

Årsberetningen avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. I 
foretakets 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.

Revisor har avlagt sin beretning den 15.april 2015. Revisjonsberetningen er 
avgitt uten presiseringer og forbehold (vedlegg 2). Kontrollutvalget har mottatt 
et nummerert brev i forbindelse med årsregnskapet 2014 (sak 20/2015), men 
anmerkningene er av en slik karakter at det ikke har hatt innvirkning på 
konklusjonen i revisors beretning.  

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 økonomi- og 
administrasjonsutvalget i hende før dette organet avgir innstilling om 
årsregnskapet til kommunestyret. Økonomi- og administrasjonsutvalget i 
Sørum avgir sin innstilling om årsregnskapet i møte 20. mai 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. 

Daglig leder 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 

20/2015 - revisjonsbrev nr. 1 - årsregnskapet 2014. 

Vedlagt følger forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet, vedlegg 3. 
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Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunalteknikk KF årsregnskap 2014 
vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til økonomi- og 
administrasjonsutvalget og styret i Sørum kommunalteknikk KF.   

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 
Sørum kommunestyre og 
Styret i Sørum kommunalteknikk KF



Vedlegg 2 til sak 19/2015
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Til kommunestyret i Sørum kommune 5.5.2015 

Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunalteknikk KF 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 5. mai behandlet Sørum kommunalteknikk KF årsregnskap for 

2014. Følgende dokumenter danner grunnlaget for vår uttalelse:  

 Sørum kommunalteknikk KF årsregnskap og årsmelding for 2014

 Revisjonsberetning for Sørum kommunalteknikk KF regnskap 2014.

I tillegg har daglig leder presentert foretakets årsregnskap og årsberetning for 2014, og 

oppdragsansvarlig revisor har presentert revisjonsberetningen og arbeidet med regnskapet for 

2014. 

Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret. Årsregnskapet i 

Sørum kommunalteknikk KF er avlagt den 20. februar. Årsberetning og revisjonsberetning er 

gjort til rett tid og i samsvar med lover og forskrifter.  

Det bemerkes at revisjonsberetningen avlegges uten forbehold. 

Kontrollutvalget har mottatt revisjonsbrev nr 1 - årsregnskapet 2014. I dette er det påpekt to 

forhold. Det ene er manglende regulering av budsjettet og det andre er manglende omtale i 

årsberetning. 

Årsbudsjettet skal være realistisk, og fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som 

kommunen kan forvente i budsjettåret. For 2014 viser regnskapet investeringer i 

anleggsmidler på kr 43,1 mill. mot budsjett kr 61,4 mill. Dette gir et avvik på 18,3 mill. Sum 

ekstern finansiering viser et avvik på kr 29,1 mill. mot budsjett. 

Når det gjelder manglende omtale i årsberetningen er det påpekt at investeringsregnskapet er 

avsluttet med et udekket beløp som i hovedsak skyldes at foretaket ikke har tatt opp lån i tråd 

med budsjettet. Forholdet burde vært omtalt i foretakets årsberetning.   

De forhold som er påpekt i revisjonsbrev nr 1 er av en slik karakter at de ikke har hatt 

innvirkning på konklusjonene i revisors beretning for årsregnskapet 2014. Kontrollutvalget vil 

følge opp de påpekninger som er gjort i revisjonsbrevet. 

Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg § 8, påsett at det ikke foreligger åpne 

revisjonsmerknader ved årsskiftet. 

Vedlegg 3 til sak 19/2015
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Kontrollutvalget konstaterer at Sørum kommunalteknikk KF har et regnskapsmessig 

mindreforbruk (overskudd) på 2 mill. kroner. Netto driftsresultat var på 17 817 519 mill. 

kroner, og dette utgjør 18,6 % av foretakets brutto driftsinntekter. Dette er betydelig over 

Fylkesmannens anbefaling som er minimum 3 %, og at det over noe tid bør ligge mellom 3 og 

5 %.    

I henhold til kommunelovens § 48 nr. 5 skal det i årsberetningen 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.» Kontrollutvalget har merket seg rapporteringen på etisk 

standard i virksomheten, men etterlyser rapportering på betryggende kontroll i årsberetningen. 

Kontrollutvalget har holdt seg løpende orientert om Romerike Revisjon IKS 

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

Sørum, den 5. mai 2015 

Tor-Arne Lie Jensen (sign.) 

Leder av kontrollutvalget 

Kopi sendes til: 

 Økonomi- og administrasjonsutvalget

 Styret i Sørum kommunalteknikk KF
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Sak nr. Sak Møtedato 

20/2015 Revisjonsbrev nr. 1 - årsregnskapet 2014. 
Sørum kommunalteknikk KF. 

5.5.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

1. Revisjonsbrev nr. 1 - årsregnskapet 2014.

2. Daglig leders kommentar til Revisjonsbrev nr. 1 - årsregnskapet 2014

(legges frem i møtet).

Saksopplysninger 

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

påpeke skriftlig. Ved revideringen av årsregnskapet har revisjonen avdekket to 

forhold som tas opp i nummerert brev nr. 1. Anmerkningen er av en slik 

karakter at det ikke 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:  

Manglende regulering av investeringsbudsjettet. Årsbudsjettet skal være 

realistisk, og fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen 

kan forvente i budsjettåret. For 2014 viser regnskapet investeringer i 

anleggsmidler på kr 43,1 mill. mot budsjett kr 61,4 mill. Dette gir et avvik på kr 

18,3 mill. Sum ekstern finansiering viser et avvik på kr 29,1 mill. mot budsjett.  

Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp som i hovedsak 

skyldes at foretaket ikke har tatt opp lån i tråd med budsjettet. Forholdet burde 

vært omtalt i foretakets årsberetning. 
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Revisjonen vil redegjøre for det nummererte brevet i møtet (vedlegg 1). 

Kontrollutvalget har bedt om daglig leders skriftlige og muntlige kommentar til 

brevet (vedlegg 2).  

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

19/2015 – kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014. 

Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar daglig leder sin redegjørelse til orientering.

2. Kontrollutvalget vil følge opp de påpekninger som er gjort i revisjonsbrev nr.

1-årsregnskapet 2014, og forutsetter at årsbudsjettet vil bli fastsatt og

regulert i henhold til kommunelovens § 47, nr. 2 og nr. 3.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 



Vedlegg 1 til sak 20/2015
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Sak nr. Sak Møtedato 

21/2015 Kontrollutvalgets gjennomgang og uttalelse 
til Sørum kommunale eiendomsselskap KF 
sitt årsregnskap for 2014.  

5.5.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

1. Sørum kommunale eiendomsselskap KF årsregnskap og årsberetning for
2014 (egen utsendelse – ta med i møtet).

2. Kopi av revisjonsberetning for Sørum kommunale eiendomsselskap KF
årsregnskap for 2014.

3. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2014.

Saksopplysninger 

Foretaket 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. Sørum kommunale eiendomsselskap KF 
årsregnskap for 2014 er avlagt den 18. februar (vedlegg 1). 

Årsberetningen avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. I 
foretakets 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.

Revisor har avlagt sin beretning den 15.april 2015. Revisjonsberetningen er 
avgitt uten presiseringer og forbehold (vedlegg 2). Kontrollutvalget har mottatt 
et nummerert brev i forbindelse med årsregnskapet 2014 (sak 22/2015), men 
anmerkningene er av en slik karakter at det ikke har hatt innvirkning på 
konklusjonen i revisors beretning.  

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 økonomi- og 
administrasjonsutvalget i hende før dette organet avgir innstilling om 
årsregnskapet til kommunestyret. Økonomi- og administrasjonsutvalget i 
Sørum avgir sin innstilling om årsregnskapet i møte 20. mai 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. 

Daglig leder 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 

22/2015 - revisjonsbrev nr. 1 - årsregnskapet 2014. 

Vedlagt følger forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet, vedlegg 3. 
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Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunale eiendomsselskap KF 
årsregnskap 2014 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til økonomi- 
og administrasjonsutvalget og styret i Sørum kommunale eiendomsselskap KF.   

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 
Sørum kommunestyre og 
Styret i Sørum kommunale 
eiendomsselskap KF



Vedlegg 2 til sak 21/2015
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Til kommunestyret i Sørum kommune 5.5.2015 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 for Sørum kommunale 
eiendomsselskap KF    

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 5. mai behandlet Sørum kommunale eiendomsselskap KF 

årsregnskap for 2014. Følgende dokumenter danner grunnlaget for vår uttalelse:  

 Sørum kommunale eiendomsselskap KF årsregnskap og årsmelding for 2014

 Revisjonsberetning for Sørum kommunale eiendomsselskap KF regnskap 2014.

 Revisjonsbrev nr. 1 – Årsregnskapet 2014.

I tillegg har daglig leder presentert foretakets årsregnskap og årsberetning for 2014, og 

oppdragsansvarlig revisor har presentert revisjonsberetningen og arbeidet med regnskapet for 

2014. 

Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret. Årsregnskapet i 

Sørum kommunale eiendomsselskap KF er avlagt den 18. februar. Årsberetning og 

revisjonsberetning er gjort til rett tid og i samsvar med lover og forskrifter.  

Det bemerkes at revisjonsberetningen avlegges uten forbehold. 

Kontrollutvalget har mottatt revisjonsbrev nr 1 – årsregnskapet 2014. I dette er det påpekt et 

forhold som går på manglende regulering av budsjettet. Årsbudsjettet skal være realistisk, og 

fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. 

For 2014 viser regnskapet investeringer i anleggsmidler på kr 62 mill. mot budsjett kr 797,2 

mill. Dette gir et betydelig avvik på kr 735,2 mill. 

Det forhold som er påpekt i revisjonsbrev nr 1 er av en slik karakter at de ikke har hatt 

innvirkning på konklusjonene i revisors beretning for årsregnskapet 2014. Kontrollutvalget vil 

følge opp de påpekninger som er gjort i revisjonsbrevet. 

Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg § 8, påsett at det ikke foreligger åpne 

revisjonsmerknader ved årsskiftet.  

Kontrollutvalget konstaterer at Sørum kommunale eiendomsselskap KF har et 

regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 4 956 301 mill. kroner. Netto driftsresultat 

var på 3 898 301 mill. kroner, og dette utgjør 3,1 % av foretakets brutto driftsinntekter. Dette 

er innenfor Fylkesmannens anbefaling som er minimum 3 %, og at det over noe tid bør ligge 

mellom 3 og 5 %.   

Vedlegg 3 til sak 21/2015
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I henhold til kommunelovens § 48 nr. 5 skal det i årsberetningen 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.» Kontrollutvalget har merket seg rapporteringen på etisk 

standard i virksomheten, men etterlyser rapportering på betryggende kontroll i årsberetningen. 

Kontrollutvalget har holdt seg løpende orientert om Romerike Revisjon IKS 

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

Sørum, den 5. mai 2015 

Tor-Arne Lie Jensen (sign.) 

Leder av kontrollutvalget 

Kopi sendes til: 

 Økonomi- og administrasjonsutvalget

 Styret i Sørum kommunale eiendomsselskap KF
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Sak nr. Sak Møtedato 

22/2015 Revisjonsbrev nr. 1 - årsregnskapet 2014. 
Sørum kommunale eiendomsselskap KF. 

5.5.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

1. Revisjonsbrev nr. 1 - årsregnskapet 2014

2. Daglig leder sin kommentar til Revisjonsbrev nr. 1 – årsregnskapet 2014

(legges frem i møtet)

Saksopplysninger 

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

påpeke skriftlig. Ved revideringen av årsregnskapet har revisjonen avdekket 

forhold som tas opp i nummerert brev nr. 1. Anmerkningen er av en slik 

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

for årsregnskapet 2014. 

Kontrollutvalgsforskriftens § 8 fastslår at kontrollutvalget skal påse at slike 

påpekninger blir fulgt opp. 

Det forhold det nummererte brevet (vedlegg 1) tar opp gjelder manglende 

regulering av investeringsbudsjettet. Årsbudsjettet skal være realistisk, og 

fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente 

i budsjettåret. For 2014 viser regnskapet investeringer i anleggsmidler på kr 62 

mill. mot budsjett kr 797,2 mill. Dette gir et betydelig avvik på kr 735,2 mill.       

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

Kontrollutvalget har bedt om daglig leders skriftlige og muntlige kommentar til 

brevet (vedlegg 2).  
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Behandlingen av denne saken må ses i sammenheng med behandlingen av sak 

21/2015 – kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014. 

Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar daglig leder sin redegjørelse til orientering.

2. Kontrollutvalget vil følge opp de påpekninger som er gjort i revisjonsbrev nr.

1-årsregnskapet 2014, og forutsetter at årsbudsjettet vil bli fastsatt og

regulert i henhold til kommunelovens § 47, nr. 2 og nr. 3.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 



Vedlegg 1 til sak 22/2015
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Sak nr. Sak Møtedato 

23/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 5.5.15 

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 
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Sak nr. Sak Møtedato 

24/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 5.5.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2015 for kontrollutvalget i Sørum, med jnr. 1 til xx -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 28.4.15.
4. Tiltaksplan 2015, sist redigert 28.4.15.

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 

Hensikten er gjensidig orientering om aktuelle saker. Andre saker som 

kontrollutvalget vil diskutere er:  

 Orientering fra daglig leder i Sørum kommunale eiendomsselskap KF

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 Sørum 2015 

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

1 17.12.2014 17.12.2014 x Jane Bråthen Henvendelse vedrørende saken om 
reservevann i Sørumsand. 

419.2.2 

2 18.12.2014 18.12.2014 x Kommunestyret i Sørum Habilitetsspørsmål for prinsipiell vurdering. 419.2.2 

3 6.1.2015 6.1.2015 x Sørum kommune Sanksjon og ikrafttredelse av endringer i 
kommuneloven og offentleglova. 

419.e-
post 

4 19.1.2015 19.1.2015 x Romerike kontrollutvalgssekretariat Notat om prinsipiell vurdering av 
habilitetsspørsmål. 

419.6.1 

5 29.1.2015 29.1.2015 x Kontrollutvalget Særutskrifter i sak 2/2015 og 3/2015. 419.5.5 

6 29.1.2015 29.1.2015 x Styreleder Harald Ringstad Krogstad 
Miljøpark AS. 

Henvendelse til kontrollutvalget. 419.2.2 

7 28.1.2015 28.1.2015 x Økonomi- og 
administrasjonsutvalget. 

Vedtak fattet i Ø/A til kontrollutvalget. 419.e-
post 

8 4.2.2015 4.2.2015 x Romerike Revisjon IKS Særutskrift i sak 7/2015. 419.5.5 

9 12.2.2015 12.2.2015 x Sørum kommune Nye papirer i «leieavtale Bankgården» 
saken – jf. KU sak 31/2014. 

419.e-
post 

10 6.3.2015 6.3.2015 x Romerike Revisjon IKS Notat vedr. dokumentgjennomgang om 
leieavtale Fossjordet. 

419.6.1 

11 6.3.2015 6.3.2015 x Romerike Revisjon IKS Korrigering av tidligere notat – Sørum 
Kommunale Eiendomsselskap KF leie av 
lokaler.  

419.6.1 

12 23.2.2015 23.2.2015 x Kontrollutvalget Brev til rådmannen vedr. saker til 
kontrollutvalgsmøte 17.3.15. 

419.2.2 

13 25.2.2015 25.2.2015 x Kontrollutvalget Invitasjon til styreleder Sørum kommunale 
eiendomsselskap KF. 

419.2.2 

14 23.2.2015 23.2.2015 x Kontrollutvalget Innkalling av daglig leder, Sørum 
kommunalteknikk KF. 

419.2.2 

15 17.3.2015 17.3.2015 x Sørum kommune Prosjekt 31145 høydebasseng Sørumsand 419.2.2 Kun papirarkiv 

16 27.4.2015 27.4.2015 x Romerike Revisjon IKS Revisjonsberetning for Sørum kommune 
2014. 

419.7.3 

17 28.4.2015 28.4.2015 x Romerike Revisjon IKS Revisjonsberetning for Sørum kommunale 419.8.3 

Vedlegg 1 til sak 24/2015



Postliste for kontrollutvalget i Sørum 2015 

eiendomsselskap KF. 

18 28.4.2015 28.4.2015 x Romerike Revisjon IKS Revisjonsberetning for Sørum 
kommunalteknikk KF. 

419.8.3 

19 28.4.2015 28.4.2015 x Romerike Revisjon IKS Revisjonsbrev nr 1 – årsregnskapet 2014. 
Sørum kommunale eiendomsselskap KF. 

419.8.2 

20 28.4.2015 28.4.2015 x Romerike Revisjon IKS Revisjonsbrev nr 1 – årsregnskapet 2014. 
Sørum kommunalteknikk KF. 

419.8.2 

21 9.4.2015 9.4.2015 x Kontrollutvalget Innkalling av daglig leder, Sørum 
kommunalteknikk KF. 

419.2.2 

22 9.4.2015 9.4.2015 x Kontrollutvalget Innkalling av daglig leder, Sørum 
kommunale eiendomsselskap KF. 

419.2.2 

23 9.4.2015 9.4.2015 x Kontrollutvalget Innkalling av rådmannen. 419.2.2 

24 28.4.2015 28.4.2015 x Kontrollutvalget Brev til daglig leder, Sørum 
kommunalteknikk KF vedr. revisjonsbrev nr 
1. 

419.2.2 

25 28.4.2015 28.4.2015 x Kontrollutvalget Brev til daglig leder, Sørum kommunale 
eiendomsselskap KF vedr. revisjonsbrev nr 
1. 

419.2.2 

26 14.4.2015 14.4.2015 x Sørum kommune Sørum kommunes årsberetning 2014. 419.7.3 

27 9.4.2015 9.4.2015 x Sørum kommune Årsregnskapet 2014 for Sørum kommune. 419.7.3 

28 9.4.2015 9.4.2015 x Sørum kommunalteknikk KF Årsregnskap og årsmelding for Sørum 
kommunalteknikk KF 2014. 

419.8.3 

29 9.4.2015 9.4.2015 x Sørum kommunale eiendomsselskap 
KF. 

Årsregnskap og årsmelding for Sørum 
kommunale eiendomsselskap KF 2014. 

419.8.3 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 
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SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 2015 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

2.12.14 51/2014 Henvendelse til 

kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget ber revisjonen om å foreta en 

dokumentgjennomgang for å vurdere om det har vært noen 

kritikkverdige forhold i denne saken. Kontrollutvalget ber om at 

det rapporteres skriftlig tilbake til kontrollutvalget. 

Romerike 

Revisjon IKS 


2.12.14 53/2014 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 



2.12.14 56/2014 Eventuelt. Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig oversikt over 

kommunens kunstsamling, og at svaret sendes Romerike 

Kontrollutvalgssekretariat IKS innen 19. januar 2015. 

Rådmannen Legges 

frem for 

kontrollutv

alget 17. 

mars. 



27.1.15 1/2015 Henvendelse til 

kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget vil innkalle daglig leder i Sørum 

kommunalteknikk KF. Kontrollutvalget vil be om en orientering 

for kostnadsoverskridelsene i forbindelse med høydebassenget for 

Sørumsand, samt at det orienteres om kommunens avtale med 

NRV vedrørende vannforsyning. 

Innkalling sendt 

til daglig leder 

23.02. 



27.1.15 2/2015 Sak fra kommunestyret 

vedrørende habilitetsvurdering. 

1. Kontrollutvalget tar notat om prinsipiell vurdering av

habilitetsspørsmål til etterretning.

2. Saken oversendes kommunestyret til behandling med følgende

innstilling:

 Kommunestyret tar saken til etterretning.

Sendt 29.01 for 

behandling i 

kommunestyret  

Avventer 

kommunestyrets 

behandling 

Kommunes

tyret 18.3, 

sak 18/15. 



27.1.15 3/2015 Kontrollutvalgets årsrapport 

for 2014. 

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas.

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til

vedtak:

Sendt 29.01 for 

behandling i 

kommunestyret 

Avventer 

kommunestyrets 

behandling 

Kommunes

tyret 18.3, 

sak 22/15. 



Vedlegg 3 til sak 24/2015
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport

for 2014 til orientering.

27.1.15 4/2015 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS. 

Saken tas til orientering. 


27.1.15 5/2015 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


27.1.15 6/2015 Eventuelt. 


2.2.15 

ext. ord. 

7/2015 Henvendelse til 

kontrollutvalget. 

1. Kontrollutvalget ber revisjonen gjennomføre et

forvaltningsrevisjonsprosjekt på Krogstad Miljøpark AS.

Utvalget ber om at forvaltningsrevisjonsprosjektet tar

sikte på å avdekke hvorfor resultatene av de geotekniske

undersøkelsene ikke ble formidlet til styret for Krogstad

Miljøpark AS, samt å undersøke manglende godkjenning

av byggeplan for kryss og vei og mangelfull

kontraktsoppfølging med entreprenøren.

2. Kontrollutvalget ber revisjonen om å utarbeide en

prosjektplan til kontrollutvalgsmøte den 5. mai 2015.

Romerike 

Revisjon IKS 

Prosjektplan 

behandles i KU 

møte den 5. mai. 



17.3.15 8/2015 Orientering ved daglig leder i 

Sørum kommunalteknikk KF. 

Kontrollutvalget tar daglig leder i Sørum kommunalteknikk KF sin 

redegjørelse til etterretning. 


17.3.15 9/2015 Orientering ved styreleder i 

Sørum kommunale 

eiendomsselskap KF. 

Saken behandles for lukkede dører med hjemmel i 

kommunelovens § 31 nr. 3. 

Kontrollutvalget tar samtalen med styreleder for Sørum 

Kommunale Eiendomsselskap KF foreløpig til orientering. 

Kontrollutvalget vil følge opp saken videre. 

Følges opp på et 

senere tidspunkt. 


17.3.15 10/2015 Korrigering av tidligere notat – 

Sørum kommunale 

eiendomsselskap KF leie av 

lokaler. 

1. Kontrollutvalget registrerer at det likevel ble inngått en

egen kontrakt mellom foretaket og utleier om

ombygningskostnadene til lokalene. For øvrig tar utvalget

korrigering av tidligere notat fra revisjonen til

etterretning.

ROKUS 

innhenter i 

henholdt til 

punkt 2. 

Legges frem for 

kontrollutvalget i 

juni møtet. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å innhente

underlagsgrunnlaget for ombygningskostnaden i henhold

til tilleggsavtalen.

17.3.15 11/2015 Varslingssaker 2014. Saken behandles for lukkede dører med hjemmel i 

kommunelovens § 31 nr. 3. 

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om varslingssaker 

2014 til orientering. 



17.3.15 12/2015 Skriftlig oversikt fra 

rådmannen over kommunens 

kunstsamling. 

Kontrollutvalget mener kommunen har en god oversikt over 

kunsten de eier, men registrerer at det vil være behov for videre 

gjennomgang og vurdering av gjenstandene. 



17.3.15 13/2015 Dokumentgjennomgang ved 

revisjonen vedrørende 

leieavtale Fossjordet. 

Kontrollutvalget konstaterer at det er kritikkverdige forhold ved 

behandlingen av saken og mangelfull dokumentasjon. 

Utvalget forutsetter at dagens praksis er en annen enn i denne 

saken. 

Saken oversendes til kommunestyret med følgende innstilling: 

 Kommunestyret tar saken til orientering.

Sendt 19.03 for 

behandling i 

kommunestyret 

Avventer 

kommunestyrets 

behandling 

Kommunes

tyret 29.4, 

sak 43/15. 

17.3.15 14/2015 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS. 

Saken tas til orientering. 


17.3.15 15/2015 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


17.3.15 16/2015 Eventuelt. Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

Tirsdag 5.5.2015, kl. 14.00. 



5.5.15 17/2015 
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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 
27.1.15  Sak fra kommunestyret vedr. habilitetsvurdering.

 Henvendelse til kontrollutvalget vedr. reservevann på Sørumsand.

 Foreløpig status på dokumentgjennomgangen vedr. «Fossjordet»

2.2.15 

Ekstraordinært møte 

 Henvendelse til kontrollutvalget fra styret i Krogstad Miljøpark og Økonomi- og

administrasjonsutvalget.

17.3.15  Skriftlig oversikt fra rådmannen over kommunens kunstsamling.

 Sak om varslingsaker 2014.

 Behandle revisjonens dokumentgjennomgang vedrørende «Fossjordet».

 Notat fra revisjonen vedrørende leieavtale i Bankgården.

 Orientering fra daglig leder i Sørum kommunalteknikk (KU sak 1/2015).

 Orientering ved styreleder i Sørum kommunale eiendomsselskap KF.

5.5.15  

16.6.15  Underlagsgrunnlaget for ombygningskostnaden i Bankgården i henhold til

tilleggsavtalen.

 Orientering fra rådmannen vedr. barnevern-saken (opptak av samtaler) i RB artikkel.

1.9.15  Opplæring av nytt kontrollutvalg.

3.11.15  

1.12.15  

Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 
27.1.15  

17.3.15  

5.5.15  Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunes årsregnskap for 2014.

 Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommuneteknikk KF sitt årsregnskap for 2014.

 Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunale eiendomsselskap KF sitt årsregnskap

for 2014.

16.6.15  

1.9.15  

3.11.15  

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

Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon 
27.1.15  

17.3.15  

5.5.15  Prosjektplan – Krogstad Miljøpark AS.

16.6.15  

1.9.15  Behandle FR – Krogstad Miljøpark AS.

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - Sykefraværsarbeid i Sørum kommune.

3.11.15  Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - Introduksjonsordning for flyktninger.

1.12.15  Overordnet analyse 2016 - 2019.
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Møte Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
27.1.15  

17.3.15  

5.5.15  

16.6.15  Behandle selskapskontroll NRV AS.

1.9.15  

3.11.15  

1.12.15  Overordnet analyse 2016 - 2019.

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
27.1.15  

17.3.15  

5.5.15  

16.6.15  

1.9.15  Kontrollutvalget og Romerike Revisjon IKS utarbeider en skriftlig avtale om

finansiell- og forvaltningsrevisjon for 2015.

3.11.15  

1.12.15  Oppdragsansvarlig revisorer avgir skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet.

Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
27.1.15  

17.3.15  

5.5.15  

16.6.15  

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

kontrollutvalget.

3.11.15  

1.12.15  

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

17.3.15  

5.5.15  

16.6.15  

1.9.15  

3.11.15  

1.12.15  Kontrollutvalgets årsplan for 2016 vedtas, og sendes kommunestyret til orientering.
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Sak nr. Sak Møtedato 

25/2015 Eventuelt. 5.5.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

Tirsdag 16.6.2015, kl. 18.00. 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 




