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MØTEPROTOKOLL  
 

Nittedal kontrollutvalg 
 
Dato: 11.05.2017 kl. 18:00 
Sted: Møterom Slåttemyra 
Arkivsak: 15/00015 
  
Tilstede:  John Ivar Rygge (leder), Berit Hvidsten (nestleder), Ole Erik 

Yrvin, Øistein Lid, Gunvor A. Olsen. 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

- 

  
Forfall:  - 
  
Andre: Fra administrasjonen: Økonomisjef Inge Bjur Halvorsen, 

budsjettsjef Reidun Bye og regnskapssjef Reidun Kristoffersen 
i sak 16/17 og 17/17. Daglig leder Laila Jensen i sak 17/17. 
Fra Romerike Revisjon: Avdelingsleder regnskapsrevisjon 
Kristin Hansstein og forvaltningsrevisor Ellen Bjørkum.  

  
Protokollfører: Konsulent Øystein Hagen                                             

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS  
  

 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

16/17 15/00144-9 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 – 
Nittedal kommune 

3 

17/17 15/00145-5 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 - 
Nittedal Eiendom KF 

4 

18/17 17/00046-1 Bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 5 

19/17 
15/00140-
33 

Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 6 

20/17 
16/00010-
19 

Referater 7 

21/17 
16/00011-
22 

Eventuelt 8 
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Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten. 
 
 
Møtet hevet kl. 21:20.  
 
 
Nittedal, 11.05.2017 
 
 
 
John Ivar Rygge (sign.) 
Kontrollutvalgsleder  
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Saker til behandling 

16/17 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 – Nittedal 
kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 11.05.2017 16/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til Nittedal kommunes årsregnskap 2016 vedtas, og 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
Møtebehandling 
Økonomisjefen og budsjettsjefen la frem Nittedal kommunes årsregnskap og 
årsberetning for 2016. Romerike revisjon la frem revisjonsberetningen og rapporterte 
fra arbeidet med revisjon av Nittedal kommunes årsregnskap 2016. 
Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalgets uttalelse til Nittedal kommunes årsregnskap 2016 vedtas, og 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
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17/17 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 - Nittedal 
Eiendom KF 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 11.05.2017 17/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til Nittedal Eiendom KF årsregnskap 2016 vedtas, og 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder Laila Jensen og Nittedal kommunes budsjettsjef Reidun Bye la frem 
Nittedal Eiendom KF årsregnskap og årsberetning for 2016. Romerike revisjon la 
frem revisjonsberetningen og rapporterte fra arbeidet med revisjon av Nittedal 
Eiendom KF årsregnskap 2016. 
Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalgets uttalelse til Nittedal Eiendom KF årsregnskap 2016 vedtas, og 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
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18/17 Bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 11.05.2017 18/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor området …… fra 
Romerike Revisjon IKS. Utvalget ber revisjonen om å legge frem en prosjektplan, 
basert på diskusjonen i møtet, for dette prosjektet i sitt neste møte den 28.9.2017. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget drøftet saken. 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor området 
Prosjektstyring/prosjektoppfølging/rapportering i forbindelse med 
investeringsprosjekter fra Romerike Revisjon IKS. Utvalget ber revisjonen om å legge 
frem en prosjektplan, basert på diskusjonen i møtet, for dette prosjektet i sitt neste 
møte den 28.9.2017. 
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19/17 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 11.05.2017 19/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisjonen orienterte om sin løpende virksomhet. 
 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
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20/17 Referater 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 11.05.2017 20/17 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Kontrollutvalget tar referatene til orientering. 

Møtebehandling 
Kontrollutvalget gjennomgikk og drøftet referatene. 
Det ble delt ut et referat fra eiermøtet i Rokus 27.4.2017 (legges ved protokollen) 

Vedtak  
Kontrollutvalget tar referatene til orientering. 
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21/17 Eventuelt 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 11.05.2017 21/17 

Forslag til vedtak/innstilling: 

. 

Møtebehandling 
- 

Vedtak  
(ingen vedtak) 



Møtereferat 1 av 2 
Vår dato Vår referanse 

03.05.2017 16/00025-17 
Vår saksbehandler 

Mona Moengen, tlf. +47 990 20 717 

Til (stede) 
John Harry Skoglund, Fet, leder 
Anders Østensen, Gjerdrum, nestleder 
Roger Evjen, Aurskog-Høland 
Runar Bålsrud, Hurdal 
Andreas Halvorsen, Lørenskog 
Tom Staahle, Ullensaker 
Einar Madsen, Eidsvoll 
Øystein Smidt, Nes 
Juliane Skare, Skedsmo 
Sølve Sesseng, Sørum 
Jan Haugerud, Nannestad 
Torbjørn Rud, styreleder 
Vibeke Resch-Knudsen, nestleder 
Bjørn Arne Tronier, styremedlem 
Mona Moengen, daglig leder Rokus

Kopi til repskapsmedlemmer med forfall: 
John-Erik Vika, Eidsvoll 
Arvid Kai Ruus, Nittedal.  
Hans Thue, Nannestad 
Siv Anita Hagen, Nes 
Bente Skulstad, Skedsmo 
Marianne G Hansen, Sørum 
Øivind Sand, Rælingen 

Rådmennene i eierkommunene 

Referat fra eiermøte i Rokus 27.4.2017 

Notat til eiermøte 27.04.2017 i Rokus - Status for prosessen med å slå sammen 
kontrollutvalgsekretariat på Romerike (Rokus) med sekretariatet i Follo (FIKS) var sendt ut på 
forhånd. 

Hurdal, Nannestad og Skedsmo hadde behandlet saken i formannskap, og det var fattet følgende 
vedtak: 

Hurdal: 
1. «Hurdal kommune støtter forslaget om sammenslåing av Romerike kontrollutvalgssekretariat

IKS (ROKUS) og Follo kontrollutvalgssekretariat IKS (FIKS) fra 01.01.2018.
2. Hurdal kommune ønsker lokalisering på Nedre Romerike, samt støtter forslaget om IKS som

organisasjonsform»

Nannestad: «Nannestad kommune ønsker at det gjennomføres en fusjon med 
kontrollutvalgssekretariatet i Follo.» 

Skedsmo: «Skedsmo kommunes representanter i ROKUS sitt eiermøte 27. april 2017 tar styrets notat 
om prosess for å slå sammen kontrollutvalgssekretariatene på Romerike og Follo til orientering. 
Skedsmos representanter stiller seg positive til at styret startet arbeidet med å utarbeide en strategi 
for selskapet basert på gjeldende situasjon for eierskap. Til styrets ønske om signaler om 
arbeidsgiverpolitiske forutsetninger viser Skedsmos representanter til de signaler og føringer som gis 
i kommunens budsjettrundskriv for egen kommune (behandles av kommunestyret 14. juni).» 

Styreleder orienterte om prosessen med å slå sammen Rokus og sekretariatet i Follo (FIKS). Som et 
resultat av at kontrollutvalget i Nittedal fattet vedtak om at de er imot en slik fusjon, trakk FIKS seg, 
og styret besluttet å ikke legge frem en sak om fusjon for representantskapet.  

Ettersendt vedlegg til sak 20/17 



   

 Notat 2 av 2 

 Vår dato Vår referanse 

 03.05.2017 16/00025-17 
 

 

Styret har tolket sitt ansvar overfor eierne og selskapet dithen at styret skal ta initiativ i saker hvor 
styret mener at dette er betimelig. I denne saken mente styret at dette var riktig. Eiermøtet støttet 
styret i at styret har initiativrett, og at styret hadde gjort det riktige i denne saken. Eierne sitter ofte 
for langt unna til å ta slike initiativ.  
 
Styreleder la frem forslag om å utarbeide strategi for Rokus, med sikte på å  

• Avklare ytterligere eiernes holdning til fremtidig vekst for Rokus. 
• Belyse konsekvenser for eier, tjenestemottaker og selskap ved ulike veivalg. 

 
Eiermøtet ga tilslutning til at styret skal utarbeide forslag til strategi for selskapet, og at denne legges 
frem for behandling i representantskapet. Det ble blant annet pekt på at utfordringene i eierstyring 
av Rokus ikke ansees å være store. Videre ble det sagt at styret må jobbe innenfor de fullmakter 
representantskapet gir, og at eierstrategien til selskapet kan gi signaler om styrets mandat.  
 
Styret vil holde representantskapet orientert om fremdriften i arbeidet med strategi for selskapet.  




