
Sørum kontrollutvalg

Dato: 13.06.2017 kl.18:00 

Sted: MIRA IKS, Lystadvegen 140, 1920 Sørumsand. 

Notat: 

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil +47 99503402 evt.

på e-post oyshag@lorenskog.kommune.no. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

Lørenskog  06.06.2017 

For leder i Sørum kontrollutvalg, Tore Kampen 

Øystein Hagen 

Konsulent 



Saksliste

Saker til behandling 

17/17 Virksomhetsbesøk til Midtre Romerike Avløpsselskap IKS 18:00

18/17 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS - prosjektplan 19:30

19/17 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 19:45

20/17 Referater 19:50

21/17 Eventuelt 20:00

Ca. tid for 
behandling
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Arkivsak-dok. 15/00169-13 
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
Saksgang Møtedato 

Sørum kontrollutvalg 28.03.2017 
 
 
 

   
 
 

VIRKSOMHETSBESØK TIL MIDTRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP 
IKS 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar virksomhetsbesøket til orientering. 
 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg. 

 
 
Saksframstilling: 
Som en del av det generelle tilsynet med forvaltningen gjennomfører kontrollutvalget 
virksomhetsbesøk. For å bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for at 
ansatte i kommunen skal bli kjent med kontrollutvalget, besøker utvalget ulike 
kommunale virksomheter. Dette inkluderer også kommunale foretak og selskap. 
 
Formålet med besøket er blant annet å: 

 Bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgsarbeidet kjent i 
kommunen 

 Undersøke generelt om krav til internkontroll er kjent i virksomheten, og om 
sentrale føringer knyttet til for eksempel etikk er kommunisert 

 Sjekke utvalgte områder som for eksempel HMS, offentlige anskaffelser og 
lignende ved å få orientering om og innsyn i system og rutiner 

 
Kontrollutvalget har valgt å legge besøket til Midtre Romerike Avløpsselskap IKS 
(MIRA IKS). Kontrollutvalget har bedt om en generell orientering vedrørende 
virksomheten, samt en omvisning. 
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Arkivsak-dok. 17/00059-1 
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
Saksgang Møtedato 

Sørum kontrollutvalg 13.06.2017 
 
 
 

   
 
 

EIERSKAPSKONTROLL OG FORVALTNINGSREVISJON I 
STRANDVEIEN 1 AS - PROSJEKTPLAN 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i Strandveien 1 AS vedtas. 
 
 
Vedlegg:  
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i Strandveien 1 AS 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget bestilte eierskapskontroller og forvaltningsrevisjoner i selskaper i 
møtet 24. januar 2017, sak 3/17. For 2017 ble dette bestilt i Romerike Krisesenter 
IKS og Strandveien 1 AS. 
 
Prosjektplanen for Strandveien 1 AS foreligger nå. I planen er problemstillingene 
nærmere konkretisert slik: 
 
Eierskapskontroll 
 

1. Driver selskapet innenfor de strategier og det formål som er satt fra eiernes 
side? 

 
Forvaltningsrevisjon 

1. Har selskapet foretatt en vurdering av sin skatteplikt, i tilfelle er denne 
formidlet/forankret hos styret og eiere? 

2. Har selskapet vurdert om deres virksomhet faller inn under regelverket for 
offentlige anskaffelser. Hvis så er tilfelle; har selskapet betryggende 
internkontroll for å sikre etterlevelse av reglene? 

3. I hvilken grad er det foretatt nødvendige risikovurderinger ved beslutning om 
utvikling av eiendommen? 

 
Problemstillingene er i samsvar med den utdyping av prosjektet som ble gjort i sak 
3/17. 
 
Det er lagt opp til en tidsplan som tar sikte på ferdigstillelse i slutten av oktober 2017. 
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ROMERIKE
REVISJON  [KS

Enhet: Utarbeidet Regnskapsår:

Avdeling for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll gå?/Sign»?

Sak: Gjennomgått  Side:

PROSJEKTPLAN dam/Sign? 1 av  4
24.05.17

Prosjekt: Sist endret: Versjon nr:

1

PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJ ON OG

EIERSKAPSKONTROLL I  STRANDVEIEN 1  AS

1 BAKGRUNN  OG  FORMÅL  FOR PROSJEKTET

Strandveien 1 AS tidligere RA2 AS er i operativ drift, men har som formål å realisere

verdiene de hadde etter at innmaten i selskapet ble overført NRA IKS etter vannverkssaken i

2004. Arbeidet med å realisere verdiene har pågått siden og per i dag utgjør

administrasjonseiendommen i Strandveien 1 det alt vesentlige av verdien i selskapet. Det er

blitt nedlagt et betydelig arbeid med å få lagt rammene for en utvikling av eiendommen slik at

verdiskapningen blir størst mulig.

I plan for selskapskontroll 2016-2020, vedtatt av eierkommunene ble det besluttet  å  gjøre en

forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS.

RRI gjennomførte i 2015 eierskapskontroller i NRV AS og RA2 AS. Det som skiller denne

kontrollen fra kontrollene i 2015 er at det nå skal foretas en forvaltningsrevisjon som en del

av selskapskontrollen. Formålet med en slik forvaltningsrevisjon er å kunne gå i dybden av

problemstillinger som er avdekket gjennom tidligere eierskapskontroller.

Når det gjelder forventninger til dette prosjektet er en hovedmålsetting å få belyst eiernes rolle

relatert til de problemstillinger som reises. En annen er å på best mulig måte redegjøre for den

del problemstillinger som knytter seg regeletterlevelse.

2 PROBLEMSTILLINGER

Fra siste eierskapskontroll ble det blant annet avdekket problemstillinger relatert til skatteplikt

og om hva selskapets formål de facto er. Den siste problernstillingen kommer som et resultat

av at det er igangsatt en utvikling av eiendommen i Strandveien 1, istedenfor at denne selges

slik avviklingsplanen som ble lagt i 2011 opprinnelig gikk ut på. De nevnte tema er sentrale i

denne forvaltningsrevisjonen og utgjør en vesentlig del av bestillingen fra kontrollutvalgene. l

kontrollutvalgenes bestilling er det satt opp følgende tema som skal inngå i kontrollen:

]  . Er kommunens eierstrategi i samsvar med de oppgaver selskapet faktisk utfører?

2. Har selskapet vurdert fremtidig skatteplikt og eventuelt drøftet dette med eierne?

3. I hvilken grad er regelverket for Ofentlige anskaffelser fulgt i arbeidet med

eiendomsutvikling?



18/17 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS - prosjektplan - 17/00059-1 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS - prosjektplan : Prosjektplan Strandveien 1

RQMERIKE REVISJGN  EKS

4.  Hvordan  er den  økonomiske risiko  vurdert  i  forhold til eiendomsulviklingsprosjekiel?

Vi har nedenfor plassert temaene etter hvor de hører hjemme under henholdsvis

eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Vi har med utgangspunkt i temaene definert de

konkrete problemstillinger naermere.

3  EIERSKAPSKONTROLL

l. Driver selskapet innenfor de strategier og det formål som er satt fra eierens side?

Her vil kriterier kunne utledes fra eierstrategi, formålsbestemmelse i vedtektene til selskapet,

eventuelle aksj onæravtaler og KS anbefalinger for eierstyring.

4  FORVALTNINGSREVISJON

4.1 Problemstillinger

Nedenfor følger de problemstillinger som skal besvares i forvaltningsrevisj onen:

1. Har selskapet foretatt en vurdering av sin skatteplikt, i tilfelle er denne

formidlet/forankret hos styret og eier?

2. Har selskapet vurdert om deres Virksomhet faller inn under regelverket for offentlige

anskaffelser? Hvis så er tilfellet; har selskapet betryggende internkontroll for å sikre

etterlevelse av reglene?

3. I hvilken grad er det foretatt nødvendige risikovurderinger ved beslutning om

utviklingen av eiendommen?

A  '» 1‘7“”“i‘i01'

Revisjonskriterier er de normer og krav som kan stilles til kommunens virksomhet på det

området som er gjenstand for en forvaltningsrevisjon. Selskapets virksomhet på området vil

bli holdt opp mot denne målestokken.

Når det gjelder problemstilling nr. 1 er dette en beskrivende problemstilling hvor oppgaven

blir å avklare og beskrive vurderingene selskapet har gjort og hvordan de interne prosessene

rundt dette har foregått. Det utledes derfor ikke kriterier for problemstillingen.

I problemstilling nr.  2  vil det sentrale være å vurdere selskapets internkontrollsystem opp mot

alminnelig aksepterte normer for tilfredsstillende internkontroll og oppfølging av offentlige

anskaffelser.

2
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RQMERIKE REVESJON  "(3

For problemstilling nr.  3  Vil de sentrale kriterier utledes fra prinsipper om risikohåndtering for

investeringsprosj ekter. Relevante kilder er alminnelig aksepterte faglige standarder for

risikovurderinger i prosjektstyring.

4.3 Fremgangsmåte/metode

Revisjonens undersøkelse legger opp til  å  innhente skriftlig dokumentasjon som

retningslinjer, rutiner, dokumentasjon fra utvalgte anskaffelser og utviklingsprosj ektet. Det vil

være nødvendig å intervjuer eiere, styreleder, daglig leder, og eventuelt andre,

Revisjonen vil vurdere å innhente ekstern kompetanse på risikostyring med hensyn på å

besvare problemstilling nr. 3.

4.4 Tidsplan og revisors uavhengighet

Prosjektplanen legges frem for behandling og vedtak i kontrollutvalgene i eierkommunene.

Ved behov for vesentlige endringer av prosjektplanen i ettertid tas dette opp med

kontrollutvalget.

Nedenfor følger en milepælsplan med en risikovurdering som knytter seg til de faktorer som

ikke kan sies å være/lar seg løse gjennom prosjektdesignet.

Nlile æl Or an Frist G'ennomførin srisiko

Prosjektplan vedtas Kontrollutvalget 08.06.2017Skulle det komme endringer i

planene fra et av utvalgene etter

oppstart av prosjektet, må vi

forbeholde oss retten til eventuelt

å revidere fremdriften og

leverin sdato av ra orten.

O  start av ros'ektet Revis'onen 14.08.2017

Datainnsamling Revisjonen Uke 33-38 Gjennomføring av undersøkelser i

(f.eks. dokumenter, selskaper involverer eiere, styret

spørreundersøkelser og ledelsen.  I  dette selskapet er

intervjuer m.m.) det også flere eiere.  Å  innhente

Analyse av data informasjon fra så vidt mange

Rapportutforming kilder tar av erfaring tid.

Dataene kan ikke brukes i

rapporten før verifisering av

intervjureferater har funnet sted.

Svar på faktahøring Revidert enhet 01 .10.2017Verifisering av rapportens

faktadel om det er aktuelt.

Avhengig av svar fra revidert

enhet innen avtalt frist.

F  orval  mingsrevisjonen: 13.10.2017

Foreleggelse av rapport

til styreleder og daglig

3     
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D

4"”

ROM  EREKE  REVISJON EKS

Mile æl Or an Frist G'ennomførin srisiko

leder.

Eiel'S/mpskonll‘01]:

F orleggelse til eiere og

styreleder

Fullstendig rapport Rokus 3 0. 10.201  7

oversendes Rokus

Oppdragsansvarlig revisor vil være Oddny Ruud Nordvik. Utførende revisorer vil være

Øyvind Schage Førde og Hilde Gamkinn. Revisjonen har i forbindelse med

prosjektplanleggingen vurdert at prosjektleder og prosjektmedarbeider fyller kravet til en

uavhengig og objektiv revisjon. Uavhengigheten vil også bli vurdert løpende gjennom

prosjektet, for alle som deltar.

Jessheim, 24.05.2017 ,,
.  < ”  ]: ty, .  '  .  ',

47““ I“ v . Lew V  of»
Oddny Ruud Nordvrk Øyvind Schage Førde

avdelingsleder forvaltningsrevisj on advokat

4
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Arkivsak-dok. 15/00167-27 
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
Saksgang Møtedato 

Sørum kontrollutvalg 13.06.2017 
 
 
 

   
 
 

RAPPORTERING FRA ROMERIKE REVISJON IKS 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering. 
 

 
 
Saksframstilling: 
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 
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Arkivsak-dok. 16/00005-16 
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
Saksgang Møtedato 

Sørum kontrollutvalg 13.06.2017 
 
 
 

   
 
 

REFERATER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
 
Vedlegg:  
1. Oversikt over saker til oppfølging 2017 
2. Oversikt over saker til behandling 2017 
3. Referat fra møte mellom kontrollutvalgslederne i Skedsmo, Fet og Sørum 

kommuner om kommunesammenslåing 
 

 
Saksframstilling: 
Under denne saken legges referatsakene frem. 
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Kontrollutvalget i Sørum kommune 
 

Saker til oppfølging 2017 
 

Møte Sak 
nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

24.1.17 1/17 Bestilling av neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Kontrollutvalget bestiller et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor 
området mobbing fra Romerike 
Revisjon IKS. Utvalget ber revisjonen 
om å legge frem en prosjektplan, 
basert på diskusjonen i møtet, for 
dette prosjektet i sitt møte den 
02.05.2017. 

Romerike 
Revisjon 

    

24.1.17 2/17 Orientering om overordnet 
revisjonsstrategi og 
revisjonsplan for 
regnskapsrevisjon 2016 

Kontrollutvalget tar fremleggelsen om 
overordnet revisjonsstrategi for 
regnskapsrevisjon 2016 og 
revisjonsplan for Sørum kommune til 
orientering. 

     

24.1.17 3/17 Felles sak for alle kontrollutvalg 
på Romerike om plan for 
selskapskontroll 2017-2020 

1. Kontrollutvalget godkjenner 
opplegget og tidsplanen for 
arbeidet med selskapskontroll, og 
gir sekretariatet fullmakt til å 
koordinere bestillingene. 

2. Kontrollutvalget bestiller en 
eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon av Romerike 
Krisesenter IKS. Kontrollutvalget 
ber Romerike Revisjon IKS komme 
tilbake med en prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonen. 

3. Kontrollutvalget bestiller en 

Romerike 
Revisjon 
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Møte Sak 
nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon av Strandveien 
1. Kontrollutvalget ber Romerike 
Revisjon IKS komme tilbake med 
en prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonen. 

24.1.17 4/17 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 

Saken tas til orientering.      

24.1.17 5/17 Kontrollutvalgets årsrapport 
2016 

1. Forslag til kontrollutvalgets 
årsrapport for 2016 vedtas. 

2. Saken oversendes kommunestyret 
med innstilling: 

 Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsrapport 
2016 til orientering. 

Kommunestyret Behandlet i 
kommunestyret 
15.03, sak 
37/17. 

   

24.1.17 6/17 Uttalelse om sammenslåing av 
Romerike 
kontrollutvalgssekretariat IKS 
(ROKUS) og Follo 
interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 

Kontrollutvalget i Sørum støtter 
forslaget om sammenslåing av ROKUS 
og FIKS fra 1.1.2018. Etter vår 
vurdering vil det gi et større og bredere 
faglig miljø og økt kompetanse. 
Sekretariatet vil også være mindre 
sårbart med flere å spille på. I 
fremlegget vises det også til at det vil 
bli billigere for Sørum kommune. 
Vi ønsker ikke å legge føringer for hvor 
kontoret skal være lokalisert, så lenge 
det ikke medfører økte kostnader. 
Vi støtter forslaget om IKS som 
organisasjonsform. 

Styret i ROKUS     
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Møte Sak 
nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

24.1.17 7/17 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 

     

24.1.17 8/17 Eventuelt (ingen vedtak)      

        

02.05.17 9/17 Kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskapet 2016 - Sørum 
kommune 

Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum 
kommunes årsregnskap 2016 vedtas, 
og oversendes kommunestyret med 
kopi til formannskapet. 

Kommunestyret Behandlet i 
kommunestyret 
xx.xx, sak xx/xx 

   

02.05.17 10/17 Revisjonsbrev nr. 2 - 
årsregnskapet 2016 

Kontrollutvalget tar rådmannens 
redegjørelse til orientering. 

     

02.05.17 11/17 Forvaltningsrevisjonsprosjektet 
– Offentlig anskaffelser i Sørum 
kommune 

Kontrollutvalget tar rapporten til 
orientering og oversender den til 
kommunestyret med følgende 
innstilling: 
 
Kommunestyret ber rådmannen om å 
a) sikre at alle anskaffelser innenfor 

kommunalteknikk blir gjennomført 
i tråd med regelverket for 
offentlige anskaffelser. 

b) sørge for at rammeavtaler i 
tilstrekkelig grad blir fulgt opp, 
særlig gjelder dette at avrop blir 
skriftliggjort slik at kommunen kan 
følge opp sine kontrakter på en 
tilfredsstillende måte. 

c) sørge for at internkontrollen med 
hensyn til roller, fullmakts- og 
ansvarsforhold er avklart for 
gjennomføring av den enkelte 

Kommunestyret Behandlet i 
kommunestyret 
xx.xx, sak xx/xx 
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Møte Sak 
nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

anskaffelse. 

02.05.17 12/17 Prosjektplan for neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt – 
mobbing i skolen 

1. Kontrollutvalget bestiller 
forvaltningsrevisjonsprosjektet – 
mobbing i skolen, og ber om at 
vedlagte prosjektplan legges til 
grunn for det videre 
prosjektarbeidet. 

2. Prosjektet leveres til 
januar/februar møtet 2018, og 
gjennomføres innenfor en ramme 
på inntil 400 timer. 

Romerike 
Revisjon 

    

02.05.17 13/17 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 

Saken tas til orientering.      

02.05.17 14/17 Orientering til kontrollutvalget i 
forbindelse med 
kommunesammenslåing av 
Skedsmo, Sørum og Fet 
kommuner 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig 
orientering. 

     

02.05.17 15/17 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 

     

02.05.17 16/17 Eventuelt (ingen vedtak)      

        

13.6.17 17/17       
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Saker til behandling 2017 

Kontrollutvalget i Sørum kommune 
 

Møte Saker 

I hvert møte eller når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Rapportering fra revisjonen   

 Oversikt over saker til behandling 

 Oversikt over saker til oppfølging 

 Referatsaker 

 Eventuelt 

24. januar 
Kl. 18:00 

 

 Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 

 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2016 

 Bestille nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt 

 Uttalelse om sammenslåing av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 

(ROKUS) og Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 

 Fellessak for alle kontrollutvalg på Romerike om plan for 

selskapskontroll 2017 - 2020 

28. mars 
Møte avlyst 

 

  

2. mai 
Kl. 16:00 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 – Sørum kommune 

 Revisjonsbrev nr. 2 – årsregnskapet 2016 

 Behandle forvaltningsrevisjonsprosjektet – Offentlig anskaffelser i 

Sørum kommune  

 Prosjektplan for neste forvaltningsrevisjonsprosjekt – mobbing 

 Orientering til kontrollutvalget i forbindelse med 

kommunesammenslåing av Skedsmo, Sørum og Fet kommuner 

13. juni 
Kl. 18:00 

 Virksomhetsbesøk - MIRA IKS 

 Prosjektplan selskapskontroll – Strandveien 1 

 Referatsak: referat fra KU ledermøte om kommunesammenslåing  

12. september 
Kl. 18:00 

 Orientering fra rådmannen om en tidligere politianmeldelse 

 Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten 2018 

 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for 

regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon 

 Rapport revisjonsåret 2016/2017 

 Prosjektplan selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS  

7. november 

Kl. 18:00 

 Virksomhetsbesøk - Frogner/Melvold skole 

5. desember 

Kl. 18:00 

 Kontrollutvalgets årsplan for 2018 

 Bestille nye selskapskontroller for 2018 
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Møte Saker 

2018   

Annet  Orientering om ivaretakelse av inventar på bygg som erstattes og/eller 

pusses opp.  
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REFERAT 
fra møte for kontrollutvalgslederne i Skedsmo, Fet og Sørum kommuner 

 

Avholdt: Mandag 29. mai 2017, kl. 08:00 i kantinen, Skedsmo rådhus 

 

Til stede: Trine Wollum, Helge Ullerud og Tore Kampen 

               Fra sekretariatet møtte: Mona Moengen, Øystein Hagen og 

               Kjell Nordengen 

 

Felles seminar for kontrollutvalgene 
Kontrollutvalgslederne ser for seg at dette kan holdes tirsdag 24. oktober.  

Når det gjelder utkast til program så tas det stilling til dette i neste ledermøte.  
 
 

Første felles møte mellom kontrollutvalgene   
Det foreslås å avholde dette i november 2017 og at møtet holdes i Fet. 

Tema for fellesmøtet kan være samordning av planer for forvaltningsrevisjon.  
 
 

Hvilke kvalitetsindikatorer/evalueringspunkter skal utredning av 
revisjonsordning til den nye kommunen ha?  

Saken tas opp i neste ledermøte den 19. september 
 
 

Romerike Revisjon IKS har utvidet kapasiteten på selskapskontroll 
(eierskapskontroll), og ønsker flere oppdrag 

Plan for selskapskontroll 2017-2020 er nylig vedtatt og her ligger det an til å 
bestille relativt mange eierskapskontroller i perioden. Kontrollutvalgslederne ser 

heller et behov for å utvide kapasiteten på forvaltningsrevisjon da det legges opp 
til flere selskapskontroller med forvaltningsrevisjon i perioden.  

 
 

Eventuelt 

Forslag fra Helge Ullerud:  
Det foreslås å utsette det videre arbeide med å forberede de oppgaver 
kontrollutvalgene vil stå overfor i forbindelse med kommunesammenslåing til 

etter stortingsvalget 11. september. Bakgrunnen for forslaget er usikkerhet om 
en eventuell mulighet til reversering av kommunesammenslåingsvedtaket etter 

stortingsvalget, også hvordan kommunene vil forholde seg til en slik mulighet.  
Kontrollutvalgslederne ble enige om å utsette det videre arbeide til etter 

stortingsvalget 11. september 2017.  
 
Neste kontrollutvalgsledermøte vil bli avholdt 19. september 2017, kl. 08.00-

10.00 i Skedsmo rådhus for å avtale den videre prosessen.  
 

Sekretariatet bes om å holde kontrollutvalgslederne fortløpende informerte om 
de administrative prosessene frem til det neste møte 19. september. 
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1 
 

Arkivsak-dok. 16/00006-17 
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
Saksgang Møtedato 

Sørum kontrollutvalg 13.06.2017 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 
 
 

 
Saksframstilling: 
. 
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