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MØTEPROTOKOLL  
 

Ullensaker kontrollutvalg 
 
Dato: 03.05.2018 kl. 09:00 
Sted: Formannskapssalen, Ullensaker rådhus 
Arkivsak: 15/00018 
  
Tilstede:  Tron Erik Hovind (leder), Eva Gullichsen, (nestleder), Stein 

Vegard Leidal, Halldis Helleberg, Dag Bakke  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Rådmann Rune Hallingstad, økonomisjef Pål Christian 

Jakobsen møtte under sak 20 
Fra Romerike revisjon møtte oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor Børge Haukland og regnskapsrevisor Tine 
Kristin Granøien under sak 20. Forvaltningsrevisor Tord 
Willumsen møtte fra sak 21. 

  
Protokollfører: Mona Moengen Romerikekontrollutvalgssekretariat IKS 
  
SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

20/18 15/00131-
22 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 3 

21/18 17/00083-7 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Krisesenteret 
- sluttbehandling 4 

22/18 15/00212-
31 Orientering fra revisjon 5 

23/18 15/00210-
41 Referater 6 

24/18 15/00211-
32 Eventuelt 7 

 
 
Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.  
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Møtet hevet kl. 11:15  
 
 
 
Jessheim 3.5.2018 
 
 
 
 
 
 
Tron Erik Hovind        Halldis Helleberg  
Leder 
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Saker til behandling 

20/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ullensaker kontrollutvalg 03.05.2018 20/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til Ullensaker kommunes årsregnskap 2017 
vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
Møtebehandling 
Økonomisjefen la frem regnskapet, revisor la frem en oppsummering av revisjon av 
regnskapet for 2017. Det ble stilt spørsmål angående «Kartselskapsaken». Disse ble 
besvart av rådmann og økonomisjef. Kontrollutvalget vil vurdere å se på praksis i 
kommunale innkjøp i en senere sak. 
 
Vedtak  
Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til Ullensaker kommunes årsregnskap 2017 
vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
[Lagre]  
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21/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Krisesenteret - 
sluttbehandling 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ullensaker kontrollutvalg 03.05.2018 21/18 

 
 
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. Vurderer 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 
Revisor la frem tilleggsnotatet og svarte på kontrollutvalgets spørsmål.  
 
Kontrollutvalget drøftet saken. Det ble lagt frem et nytt forslag til vedtak: 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget har merket seg rapportens funn, herunder manglende 
representasjon i representantskapet. Saken oversendes kommunestyret 
med følgende forslag til vedtak: 
 
Kommunens representant i representantskapet medvirker til at rapportens funn og 
anbefalinger følges opp, herunder: 

1. Vurderer 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.  
 
Kommunen må videre sørge for å være representert i representantskapet. 
 
 
 
[Lagre]  
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22/18 Orientering fra revisjon 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ullensaker kontrollutvalg 03.05.2018 22/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor orienterte om pågående arbeid. Undersøkelsen av DGI er i rute. 
 
Kontrollutvalget drøftet offentliggjøring av rapporten, og tar sikte på å invitere til 
overlevering av rapporten i Ullensaker rådhus 31. august kl. 09.00 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
[Lagre]  
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23/18 Referater 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ullensaker kontrollutvalg 03.05.2018 23/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar referatene til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
 
Vedtak  
Kommunens tilbakemelding på spørsmål angående tilskudd til gjenoppbygging av 
lysløype fra Allergot ungdomsskole er mottatt, og legges ved protokollen.  
 
 
[Lagre]  
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24/18 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ullensaker kontrollutvalg 03.05.2018 24/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget drøftet protokollering ved orienteringer, og ber Rokus om å 
protokollere mer fyldig i like saker. 
 
Vedtak  
Ingen vedtak 
 
[Lagre]  
 
 



 

 
Ullensaker kommune 
Besøksadresse: 
Furusethgt. 12 
2050 Jessheim  

Postadresse: 
Postboks 470 
2051 Jessheim 
Telefon: 66 10 80 00 

E-post: 
postmottak@ullensaker.kommune.no 
www.ullensaker.kommune.no 
 

Bank: 8601.41.92400 
Bank, skatt: 6345.06.02355 
Org. nr.: 933 649 768 MVA 

  

Rokus IKS 
 
   
 
Att. Mona Moengen 

 

 
 
 
 
Saksnr.: Deres ref.:   Saksbehandler: Dato: 
2018/1442-18  Inger Kronen Tveranger 30.04.2018 

 
KOMMUNENS TILBAKEMELDING: SPØRSMÅL FRA KONTROLLUTVALGET ANGÅENDE 
TILSKUDD TIL GJENOPPBYGGING AV LYSLØYPE FRA ALLERGOT UNGDOMSSKOLE -  

Det vises til e-post av 23.03.18. fra kontrollutvalgets leder, der det stilles følgende spørsmål: 
«Vi viser til kontrollutvalgets behandling av sak 14/18, hvor utvalget ønsker følgende 
spørsmål besvart: 
Hvordan ble kommunestyretinformert om de vurderingene administrasjonen og skiklubbene 
gjorde etter kommunestyrevedtaket i 2012 som innebar at lysløypa i Nordkisa skulle 
prioriteres fremfor Allergot?» 
 
Planlegging av gjennomføring av gjenoppbygging av lysløypene i Nordkisa og Allergot er 
begge forutsatt gjennomført i regi av Ullensaker skiklubb og Hauerseter Sportsklubb 
Nordkisa. Dette er i tråd med vedtak i KST PS 97/12 den 08.10.2012.  
 
Informasjon gitt til kommunestyret (KST 01.09.2014 i PS 58/14) var begrenset til merbehov 
for gjennomføring, mens Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP 27.10.2014 i NP 
21/14) ble orientert om fremdriften og disponeringen av vedtatte midler.  
 
Rådmannens vurdering av gitt informasjon i saken er at kommunestyret har blitt informert om 
behov for tilleggsbevilgning, men ikke knyttet til vurderingene administrasjonen og 
skiklubbene gjorde etter kommunestyrevedtaket i 2012, som innebar at lysløypa i Nordkisa 
skulle prioriteres fremfor Allergot. 
 
I dag er det vanskelig å si nøyaktig hva dette skyldes, men en kan med rimeligheten antyde 
at årsaken ligger i at utbedring av begge løypene ble sett på som en helhetlig sak til beste for 
alle innbyggere, mens prioriteringen ble styrt av det faktum at grunneiere nektet 
gjenoppbygging av lysløype på Allergot (noe de fortsatt nekter tillatelse til). 
 
Ullensaker kommune har nå etablert gode prosjektadministrative rutiner (PA- rutiner) som 
sikrer en systematisk månedlig rapportering til kommunaldirektørnivået på alle prosjekter, slik 
at sannsynligheten for uteblivelse av informasjon om endringer i dag er vesentlig redusert 
sammenlignet med tidligere år.   
 
 
 
 
 



Med hilsen 
 
 
Inger Kronen Tveranger 
Kommunaldirektør Plan, kultur og tekniske tjenester 
 
 
 
Kopi til: 
Rune Hallingstad 
Edin Alisic 
 
 
 
Dokumentet er ekspedert, og elektronisk godkjent uten signatur.
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