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MØTEPROTOKOLL  
 

Eidsvoll kontrollutvalg 
 
Dato: 14.05.2018 kl. 17:00 
Sted: Formannskapssalen  
Arkivsak: 15/00012 
  
Tilstede:  Vegard Ellingsen (leder), Jorunn Mathiesen (nestleder), Vidar 

Doknes, Ingrid Rongen.  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

- 

  
Forfall:  Lars Henrik Øberg. 
  
Andre: Ordfører John-Erik Vika i sak 14/18. 

Varaordfører Einar Madsen i sak 15/18. 
Fra administrasjonen: Rådmann Knut Haugestad, Økonomisjef 
David Eriksen og Regnskapssjef Hanne Brun i sak 16/18. 
Fra Romerike revisjon: Prosjektleder forvaltningsrevisjon 
Øyvind Nordbrønd Grøndahl. Oppdragsansvarlig revisor Børge 
Haukland og Spesialrevisor Anders O. Formoe i sak 16/18. 

  
Protokollfører: Konsulent Øystein Hagen                                             

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS  
  

 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

14/18 
16/00027-
10 

Orientering fra Ordfører - innspill til revidering av 
overordnet analyse 2017-2020 

3 

15/18 
17/00064-
10 

Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike 
Krisesenter IKS 

4 

16/18 
15/00074-
16 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - 
Eidsvoll kommune 

5 

17/18 
15/00071-
59 

Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 6 

18/18 
15/00262-
33 

Referater 7 
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19/18 
16/00015-
26 

Eventuelt 8 

 
 
Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten. 
 
 
Møtet hevet kl. 19:40.  
 
 
Eidsvoll, 14.05.2018 
 
 
Vegard Ellingsen (sign.) 
Kontrollutvalgsleder  
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Saker til behandling 

14/18 Orientering fra Ordfører - innspill til revidering av overordnet 
analyse 2017-2020 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 14.05.2018 14/18 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Møtebehandling 
Kontrollutvalget hadde en samtale med Ordfører om arbeidet med revidering av 
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 og vurderinger av risikoområder.  

Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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15/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike 
Krisesenter IKS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 14.05.2018 15/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget har merket seg rapportens funn. Kontrollutvalget tar redegjørelse fra 
kommunens eierrepresentant til orientering.  
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 
Kommunens representant i representantskapet medvirker til at rapportens funn og 
anbefalinger følges opp, herunder: 

1. Vurdere behovet for å utarbeide en felles eierstrategi. 
2. Vurdere behovet for at selskapet bør ha et disposisjonsfond. 
3. Følge opp avvik og forbedringspunkter knyttet til økonomistyring og 

etterlevelse. 
 
Kommunens representant i representantskapet bes også sørge for at 
selskapsavtalen blir gyldig vedtatt og at den blir registrert i Foretaksregisteret.  
 
 
Møtebehandling 
Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Romerike Krisesenter IKS ble presentert 
i kontrollutvalgsmøtet 9.4.18, sak 8/18. Rapporten ble tatt til foreløpig orientering og 
Romerike revisjon ble bedt om å komme tilbake med svar på tilleggsspørsmål til 
rapporten. 
 
Kontrollutvalget hadde også en samtale med kommunens eierrepresentant i dette 
møte for å be om representantens syn på rapportens anbefalinger og funn.  
 
På bakgrunn av rapporten og tilleggsspørsmålene ble rapporten behandlet i dette 
møtet. Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget har merket seg rapportens funn. Kontrollutvalget tar redegjørelse fra 
kommunens eierrepresentant til orientering.  
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 
Kommunens representant i representantskapet medvirker til at rapportens funn og 
anbefalinger følges opp, herunder: 

1. Vurdere behovet for å utarbeide en felles eierstrategi. 
2. Vurdere behovet for at selskapet bør ha et disposisjonsfond. 
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3. Følge opp avvik og forbedringspunkter knyttet til økonomistyring og
etterlevelse.

Kommunens representant i representantskapet bes også sørge for at 
selskapsavtalen blir gyldig vedtatt og at den blir registrert i Foretaksregisteret. 
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16/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Eidsvoll 
kommune 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 14.05.2018 16/18 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Kontrollutvalgets uttalelse til Eidsvoll kommunes årsregnskap 2017 vedtas, 
og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

Møtebehandling 
Rådmann, økonomisjef og regnskapssjef la frem Eidsvoll kommunes årsregnskap og 
årsmelding for 2017. 

Romerike revisjon la frem revisjonsberetningen og rapporterte fra arbeidet med 
revisjon av Eidsvoll kommunes årsregnskap 2017.  

Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. 

Vedtak  
Kontrollutvalgets uttalelse til Eidsvoll kommunes årsregnskap 2017 vedtas, 
og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
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17/18 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 14.05.2018 17/18 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Saken tas til orientering. 

Møtebehandling 
Revisjonen orienterte om sin løpende virksomhet. 

Vedtak  
Saken tas til orientering. 
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18/18 Referater 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 14.05.2018 18/18 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Kontrollutvalget tar referatene til orientering. 

Møtebehandling 
Kontrollutvalget gjennomgikk referatene. 

Vedtak  
Kontrollutvalget tar referatene til orientering. 
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19/18 Eventuelt 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 14.05.2018 19/18 

Forslag til vedtak/innstilling: 

. 

Møtebehandling 

Vedtak  
(ingen vedtak) 

 


