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MØTEPROTOKOLL  
 

Rælingen kontrollutvalg 
 
Dato: 08.05.2018 kl. 08:00 
Sted: Møterom Bjønnåsen, Rælingen rådhus 
Arkivsak: 15/00020 
  
Tilstede:   
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Geir Dalholt (leder), Kjell Helleland (nestleder), Anne Grethe 
Mathisen, Arne Bjørkås, Marianne Lappegård 

  
Forfall:   
  
Andre: Fra administrasjonen: Økonomisjef Lillian Pedersen, (under 

sak 15/18) 
Fra Romerike revisjon IKS: Oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor Børge Haukland, (under sak 15/18) 
Forvaltningsrevisor Hilde Gamkinn, (under sak 15/18 -17/18) 

  
Protokollfører: Rådgiver Kjell Nordengen og konsulent Samia Esam, 

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
  

 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

15/18 15/00185-21 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - 
Rælingen kommune 

3 

16/18 17/00079-9 
Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike 
Krisesenter IKS 

4 

17/18 15/00265-32 Orientering fra revisjon 5 

18/18 15/00225-61 Referater 6 

19/18 15/00229-34 Eventuelt 7 
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Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. 
 
 
 Møtet hevet kl. 10:00  
 
 
Fjerdingby, den 8. mai 2018 
 
 
 
Geir Dalholt 
Leder  
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Saker til behandling 

15/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Rælingen 
kommune 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Rælingen kontrollutvalg 08.05.2018 15/18 

Forslag til vedtak/innstilling: 

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

Møtebehandling 
Økonomisjef Lillian Pedersen presenterte årsberetningen og årsregnskapet. 

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

Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. 

Vedtak  
Kontrollutvalgets uttalelse til Rælingen kommunes årsregnskap 2017 vedtas, 
og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
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16/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike 
Krisesenter IKS 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Rælingen kontrollutvalg 08.05.2018 16/18 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Kontrollutvalget har merket seg rapportens funn. 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 
Forvaltningsrevisor Hilde Gamkinn presenterte selskapskontrollen Romerike 
Krisesenter IKS og tilleggsspørsmål til rapporten. 

Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. 

Vedtak  
Kontrollutvalget har merket seg rapportens funn. 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. 
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17/18 Orientering fra revisjon 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Rælingen kontrollutvalg 08.05.2018 17/18 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Hilde Gamkinn orienterte om at det ønskes bestilling av ny 
forvaltningsrevisjon.   

Hilde Gamkinn orienterte også om at KAD rapporten er påbegynt. 

Kontrollutvalget ønsker å få sak på forvaltningsrevisjon i neste møte. 

Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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18/18 Referater 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Rælingen kontrollutvalg 08.05.2018 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 Rælingen kontrollutvalg 08.05.2018 19/18 

Forslag til vedtak/innstilling: 

. 

Møtebehandling 
Kontrollutvalget diskuterte saker til behandling for neste møte. 

Kontrollutvalget inviterer rådmannen til å orientere om utviklingen av Longsdalen 
boliger i neste møte.   

Vedtak  
Ingen vedtak 

 


