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1 INNLEDNING 
Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. 

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll på vegne av 
kommunestyret, og skal utøve sitt arbeid iht. kommuneloven og forskrift om 
kontrollutvalg. Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp ethvert forhold ved 

kommunens virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll og tilsyn, men 
kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens 

folkevalgte organer.  
 
Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til kommunestyret. Noen saker 

som f.eks. forvaltningsrevisjonsrapporter og rapporter etter selskapskontroller 
oversendes kommunestyret gjennom året etter hvert som de foreligger. 

Årsrapporten gir en samlet oversikt over kontrollutvalgets virksomhet i 2017.  

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET  

2.1 Medlemmer 
Kontrollutvalget i Aurskog-Høland består av 5 medlemmer. Følgende medlemmer 
er valgt for perioden 2015 – 2019. 

 
Medlemmer:  
1. John-Arne Dalby (H) - leder 

2. Rikart Pettersen (FRP) 
3. Eva Bjøreng (AP) - nestleder 

4. Lars Henrik Sundby (SP) 
5. Unni Skullerud Førrisdahl (KRF)  

 
Varamedlemmer: 
Varamedlemmer for Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig folkeparti er 

følgende: 
1. Jarle Bergsjø (SP) 

2. Trond Ydersbond (SV) 
3. Odd Gunnar Holtet (AP) 
4. Vigdis Tvete (AP) 

 
Varamedlemmer for Høyre og Fremskrittspartiet er følgende: 

1. Roy Tuhus (FRP) 
2. Hans Martin Presterud (H) 
3. Inger Lise Melby Nøstvik (H) 

 

2.2 Møter og saker 
I løpet av 2017 har kontrollutvalget hatt 6 møter og behandlet 43 saker. Hvilke 

saker som er behandlet går fram av vedlegget til årsrapporten.  
 
Kontrollutvalget er beskrevet på kommunens hjemmeside. Sekretariatet har en 

egen hjemmeside hvor møteinnkallinger, protokoller og rapporter blir lagt ut 
(www.rokus.no). 

 
Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører. 

http://www.rokus.no/
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3 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER OG SAKER 
 

Kontrollutvalget tar opp et bredt spekter av saker, og kontroll- og 

tilsynsoppgavene omfatter mer enn bare revisjon. Kontrollutvalget har da ulike 
kontrollformer som kan tas i bruk. Dette kan illustreres ved figuren nedenfor, 
hvor tiltak som krever lite ressurser fra kontrollutvalgets side, slik som 

orienteringer fra rådmannen, er plassert nederst i trappa. 
 

 
 

3.1  Orienteringer  
Kontrollutvalget gjennomfører samtaler med ordfører og rådmann ved behov. 
Ordfører har generell møterett i kontrollutvalgets møter. Rådmannen blir innkalt 

for å rapportere eller orientere kontrollutvalget i spesielle saker. I enkelte saker 
blir også andre ansatte innkalt til kontrollutvalget for å orientere.  
 

I januarmøtet fikk utvalget en orientering om Aurskog-Høland Utbyggingsselskap 
AS av styrets nestleder og kommunens ordfører. Kontrollutvalget tok saken til 

orientering. 
 
I marsmøtet fikk kontrollutvalget en orientering av rådmannen vedrørende hel- 

og deltidsstillinger i Aurskog-Høland kommune. Kontrollutvalget tok saken til 
orientering. 

 
I oktobermøtet fikk kontrollutvalget en orientering fra rådmannen om krav om 
tilbakebetaling av tilskuddsmidler fra Epletunet Barnehage AS. Kontrollutvalget 

tok redegjørelsen til orientering.  
 

3.2 Henvendelser 
I januar mottok kontrollutvalget en henvendelse som dreier seg om varsel om 
ulovlige og kritikkverdige forhold. Saken er unntatt offentlighet jf. Offentleglovas 
§ 13 første ledd jf. Forvaltningslovens § 13 første ledd nummer 1. Varselet ble 

sendt til Romerike Revisjon IKS for vurdering, og kontrollutvalget har bedt 
revisjonen komme tilbake med forslag til videre håndtering av varselet. Saken 

behandles i januarmøtet 2018.  
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3.3 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 
Kontrollutvalget skal påse at årsregnskapet for kommunen og for kommunale 
foretak blir revidert på en betryggende måte (kontrollutvalgsforskriften § 6). Det 

vil si at regnskapene skal revideres etter de kravene som går fram av forskrift 
om revisjon og god kommunal revisjonsskikk. 

 
Kommuneregnskapet for 2016 ble behandlet i kontrollutvalget 26.4.17. Rådmann 

og økonomisjef presenterte kommunens årsrapport (årsregnskap og 
årsberetning). Revisjonen redegjorde for revisjonsberetningen og arbeidet med 
regnskapsrevisjonen. 

 
Kontrollutvalget hadde ingen særskilte merknader til årsregnskapet for 2016. 

   

3.4 Forvaltningsrevisjon 
I januarmøtet gjennomførte kontrollutvalget en bestilling av neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt. Kontrollutvalget bestilte et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor området Fastlegeordningen. 
Prosjektplanen til prosjektet ble behandlet i aprilmøtet. Rapporten ble behandlet 

av kontrollutvalget i oktobermøtet, og av kommunestyret 18.12.17, sak 72/17. 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt og kommunestyret ba 
rådmannen om å: 

1. Sikre et tilstrekkelig antall fastlegehjemler, slik at kapasiteten er stor nok 
til å sikre mulighet for bytte av fastlege og ny vurdering av helsetilstand 

av annen fastlege. 
2. Utarbeide en plan for legetjenesten. 
3. Følge opp at kravene i forskriften om tilgjengelighet etterleves. 

4. Vurdere tiltak for å sikre kontinuitet i kommuneoverlegestillingen   
 

I marsmøtet behandlet kontrollutvalget forvaltningsrevisjonsrapporten - 
Gjennomgang av investeringsprosjekter i tidligfasen. Kontrollutvalget oversendte 
rapporten til kommunestyre med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret ber administrasjon om å utarbeide og implementere 
innholdet i prosjektmodellen for gjennomføring av investeringsprosjekter, 

herunder 
a. utarbeide en beskrivelse av hvilke krav som gjelder for styring av 

prosjekter i kommunen, herunder standard styringsdokument og 

tilfredsstillende malverk 
b. tydeliggjøre bestillinger og standardisere mandater 

c. etablere retningslinjer for dokumentasjon, arkivering og bruk av 
standardmaler 

2. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan 

anbefalingene er fulgt opp 
3. Kommunestyret ber rådmannen om å legge frem en sak som tar sikte på å 

etablere en felles forståelse mellom administrativt og folkevalgt nivå for 
rammer til prosjekter og prosjektoppfølging, herunder 

a. avklare styringslinjer, fullmakter, kommunikasjon og rapportering 
b. tydeliggjøre og forankre forståelse for forskjell mellom styringsramme 

og kostnadsramme, hva disse omfatter, samt hvordan prosjekter skal 

forholde seg til usikkerhet. 
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Kommunestyret behandlet ovennevnte sak i møte 15.05, sak 25/17, og 

kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

I desembermøtet tok kontrollutvalget stilling til tema for neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt. For å sikre at kontrollutvalget velger ut de mest 
relevante prosjektene vil kontrollutvalget innkalle rådmannen for å gi noen 

orienteringer før utvalget bestemmer seg for neste prosjekt.  
  

3.5 Selskapskontroll 
I januarmøtet behandlet kontrollutvalget en fellessak for alle kontrollutvalg på 
Romerike om plan for selskapskontroll 2017-2020. Utvalget godkjente opplegget 
og tidsplanen for arbeidet med selskapskontroll, og ga sekretariatet fullmakt til å 

koordinere bestillingene. Kontrollutvalget bestilte en eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon av Romerike Krisesenter IKS.  Revisjonen ble bedt om å 

komme tilbake med en prosjektplan for forvaltningsrevisjonen. Prosjektplan for 
forvaltningsrevisjon i Romerike Krisesenter IKS ble behandlet og vedtatt 
septembermøtet. Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Romerike 

Krisesenter IKS blir endelig behandlet i marsmøtet 2018. 
 

I desembermøtet bestilte utvalget selskapskontroller for 2018. Utvalget bestilte 
en eierskapskontroll av selskapet Aurskog-Høland Utbyggingsselskap AS. 

Kontrollutvalget har bedt revisjonen om å komme tilbake med en liste for 
gjennomføringen av kontrollene. 
 

3.6 Kommunereformen 
Aurskog-Høland kommune og Rømskog kommune har vedtatt at de skal slå seg 
sammen fra 2020. I den forbindelse fikk kontrollutvalget en orienteringssak i 

januarmøtet fra sekretariatet om noen sentrale oppgaver utvalget har i 
sammenslåingsprosessen. 
 

I oktober ble det holdt felles seminar og fellesmøte i kommunestyresalen i Sørum 
rådhus for kontrollutvalgene i Sørum, Fet og Skedsmo. På seminaret holdt KS 

Advokatene et foredrag om å bygge en ny kommune - oversikt over den 
juridiske side av prosessen. Programledelsen i nye Asker kommune holdt 
foredrag om erfaringer så langt med å bygge «nye Asker kommune». Til slutt 

holdt kontrollutvalgsleder for Nøtterøy kommune et foredrag om erfaringer fra en 
kontrollutvalgsleder i en sammenslåingsprosess. På fellesmøtet ble det behandlet 
sak om gjennomgang av planer for forvaltningsrevisjon, informasjon fra 

Fellesnemnda til kontrollutvalgene, behovet for fellesmøter og eventuelt.   
      
I desembermøtet behandlet kontrollutvalget en sak om å avholde fellesmøte med 

Rømskog kontrollutvalg i forbindelse med kommunesammenslåing. 
Kontrollutvalget besluttet at det ønsker å avholde et fellesmøte med Rømskog 

kontrollutvalg, og at sekretariatet skal forberede møtet. Invitasjonen er sendt til 
Rømskog kontrollutvalg.   
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3.7 Tilsyn med revisjonen 
I tillegg til å påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at 
årsregnskapet blir revidert på en betryggende måte, skal kontrollutvalget holde 

seg løpende orientert om revisjonsarbeidet. 
 

Kontrollutvalget fikk en orientering om overordnet revisjonsstrategi og 
revisjonsplan for regnskapsrevisjon 2016 i januarmøtet. 

 
I marsmøtet la revisjonen frem engasjementsbrev. Årsaken til dette 
engasjementsbrevet var skifte av oppdragansvarlig regnskapsrevisor. 

 
I septembermøtet behandlet utvalget en rapport fra Romerike Revisjon 

omhandlende revisjonsåret 2016/2017. I det samme møtet la revisjonen frem en 
sak om uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for 
regnskapsrevisjon. 

 
I oktobermøtet fikk kontrollutvalget en presentasjon av overordnet 

revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017. 
 
For øvrig rapporterer revisjonen om det løpende revisjonsarbeidet i hvert møte. 

 

3.8 Virksomhetsbesøk 
Det ble ikke gjennomført noen virksomhetsbesøk i 2017. 

  

3.9  Budsjettbehandling 
Etter kontrollutvalgets forskrift § 18 skal kontrollutvalget legge fram forslag til 
budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Forslaget bør foreligge 

tidsnok til at kommunen kan få innarbeidet dette i sine budsjetter. 
Budsjettforslaget skal inneholde utgifter til kontrollutvalgets virksomhet, ramme 

for sekretariatets budsjett og ramme for revisjonens budsjett. Til sammen skal 
dette utgjøre funksjon 110 i KOSTRA-rapporteringen. 
 

I kontrollutvalgets budsjett ligger godtgjørelser, utgifter til reise, kurs, 
bevertning mv. I revisjonens budsjett ligger revisjon av kommuneregnskapet, 

regnskapsbekreftelser samt andre tilhørende oppgaver. Det utføres også 
forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre undersøkelser etter bestilling fra 
kontrollutvalget. I sekretariatets budsjett ligger blant annet arbeid med å sørge 

for at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at 
utvalgets vedtak blir fulgt opp. 

 
Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 
2018 i septembermøtet. Forslaget ble deretter oversendt kommunen. For 2018 

har forslaget en ramme på kr 1 745 676.  
 

3.10 Kontrollutvalgets rapportering 
Rapporter fra forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller oversendes 
kommunestyret etter hvert som de foreligger. 
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Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 ble behandlet i utvalget i januarmøtet, og i 

kommunestyret den 27.2.17. Kontrollutvalgets årsplan for 2018 ble behandlet i 
utvalget i desembermøtet, og er oversendt kommunestyret for behandling.  

 

3.11 Øvrige aktiviteter 
Kontrollutvalgets oppgaver er varierte og utvalget ser behov for en jevnlig 
oppdatering av sin kompetanse, samt å treffes og ha kontakt med andre 

kontrollutvalg. 
 

Kontrollutvalget var representert på Kontrollutvalgskonferansen 2017.  
Det er avholdt to samlinger for kontrollutvalgslederne i 2017. Den 11 januar ble 
det avholdt ledersamling på Jessheim, og den 29 august i Lillestrøm. Tema for 

begge samlingene var blant annet selskapskontroll.  
  

Kontrollutvalgets medlemmer følger med på aktuelle saker som drøftes i 
kommunestyret og hovedutvalgene, og bringer informasjon om dette til 
kontrollutvalget. 

  
 

4 Sekretariatsfunksjonen 
Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget i Aurskog-Høland kommune utføres 

av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (Rokus).  

 
Kontrollutvalgets sekretariat har brukt 230 timer på arbeid for kontrollutvalget i 
Aurskog-Høland kommune.  

 
Fordelingen på oppgaver ser slik ut: 
 

Oppgaver 2017 

Saksbehandling 218 

Møter i utvalget 12 

 230 

  

Under saksbehandling ligger all saksforberedelse, rådgivning, møtetilrettelegging 
og utredning, herunder planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, 

årsplan og årsrapport. Det er videre utsendelse av møteinnkallinger, referater og 
vedtak til videre behandling, samt oppfølging av vedtak. 

 
I februarmøtet la sekretariatet frem en sak i kontrollutvalget om uttalelse om 
sammenslåing av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) og Follo 

interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS). I kontrollutvalget i Nittedal 
var det ikke flertall for fusjon. Styret har etter dette fått i oppdrag fra 

representantskapet å utarbeide forslag til strategi for selskapet. Den vil bli sendt 
eierkommunene til behandling i 2018. 
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5 Avsluttende kommentarer 
Kontrollutvalgets oppgave er å ivareta kontroll- og tilsynsfunksjonen i kommunen 

på vegne av kommunestyret, med støtte og hjelp fra sekretariat og revisjon. 
Utvalget er godt fornøyd med de tjenestene revisjonen og sekretariatet har 
levert. 

 
Dialogen med ordfører og rådmann oppleves som god. 

 

Bjørkelangen 31.1.2018 

 

John Arne Dalby (sign.) 

Kontrollutvalgsleder 

                                                         Øystein Hagen 

                                                         Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS  
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Vedlegg 1 
Kontrollutvalgets saker 2017 

 
Møte Sak nr. 

 
Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

31.1.17 1/17  Orientering om Aurskog-
Høland Utbyggingsselskap AS 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

   ✓  

31.1.17 2/17 Orientering om overordnet 
revisjonsstrategi og 
revisjonsplan for 
regnskapsrevisjon 2016 

Kontrollutvalget tar 
fremleggelsen om overordnet 
revisjonsstrategi for 
regnskapsrevisjon 2016 og 
revisjonsplan for Aurskog-Høland 
kommune til orientering. 

   ✓  

31.1.17 3/17 Bestilling av neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 

1. Kontrollutvalget bestiller et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 
innenfor området 
Fastlegeordningen 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 
26.04.2017. 

2. Kontrollutvalget vil be 
rådmannen om en 
orientering vedrørende hel- 
og deltidsstillinger, jf. plan for 
forvaltningsrevisjon, i neste 
møte den 29.3.17. 

Romerike 
Revisjon 
 
Rådmannen 

 Prosjektplan 
behandles i 
møte den 
26.4.17, og 
rådmannen 
innkalles til 
møtet den 
29.3.17. 

✓  

31.1.17 4/17 Felles sak for alle 
kontrollutvalg på Romerike 

1. Kontrollutvalget godkjenner 
opplegget og tidsplanen for 

Romerike 
Revisjon 

  ✓  
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

om plan for selskapskontroll 
2017-2020 

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. 

31.1.17 5/17 Henvendelse til 
kontrollutvalget 

Varselet sendes til Romerike 
Revisjon IKS for vurdering. 
 
Kontrollutvalget ber revisjonen 
komme tilbake med forslag til 
videre håndtering av varselet. 

Romerike 
Revisjon 

  ✓  

31.1.17 6/17 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 

Saken tas til orientering.    ✓  

31.1.17 7/17 Kontrollutvalgets årsrapport 
2016 

1. Forslag til kontrollutvalgets 
årsrapport for 2016 vedtas, 
med de bemerkninger som 
fremkom i møtet. 

2. Saken oversendes 
kommunestyret med 
innstilling: 
✓ Kommunestyret tar 

kontrollutvalgets 
årsrapport 2016 til 

Kommunesty
ret 

Kommunestyret 
behandlet saken i 
møte 27.2, sak 
6/17. 

 ✓  
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

orientering. 

31.1.17 8/17 Orientering til 
kontrollutvalget i forbindelse 
med 
kommunesammenslåing av 
Aurskog-Høland kommune 
og Rømskog kommune 

Kontrollutvalget tar saken til 
foreløpig orientering. 

   ✓  

31.1.17 9/17 Uttalelse om sammenslåing 
av Romerike 
kontrollutvalgssekretariat 
IKS (ROKUS) og Follo 
interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat 
(FIKS) 

Kontrollutvalget i Aurskog-Høland 
støtter forslaget om 
sammenslåing av ROKUS og FIKS 
fra 1.1.2018. Etter vår vurdering 
vil det gi et større og bredere 
fagmiljø 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 Aurskog-
Høland kommune. Aurskog-
Høland kontrollutvalg ønsker ikke 
lokalisering i Oslo og mener 
Nedre Romerike vil være et egnet 
sted. Vi støtter forslaget om IKS 
som organisasjonsform. 

Styret i 
ROKUS 

  ✓  

31.1.17 10/17 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 

   ✓  

31.1.17 11/17 Eventuelt (ingen vedtak)    ✓  

        

29.3.17 12/17 Orientering fra 
administrasjonen 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

    ✓  
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

29.3.17 13/17 Forvaltningsrevisjonsrapport
en - Gjennomgang av 
investeringsprosjekter i 
tidligfasen 

Kontrollutvalget oversender 
rapporten til kommunestyre med 
følgende innstilling:  
1. Kommunestyret ber 

administrasjon om å 
utarbeide og implementere 
innholdet i prosjektmodellen 
for gjennomføring av 
investeringsprosjekter, 
herunder  

a. utarbeide en beskrivelse 
av hvilke krav som gjelder 
for styring av prosjekter i 
kommunen, herunder 
standard 
styringsdokument og 
tilfredsstillende malverk  

b. tydeliggjøre bestillinger 
og standardisere 
mandater  

c. etablere retningslinjer for 
dokumentasjon, 
arkivering og bruk av 
standardmaler  

2. Kontrollutvalget innhenter 
tilbakemelding fra 
administrasjonen om 
hvordan anbefalingene er 
fulgt opp  

3. Kommunestyret ber 
rådmannen om å legge frem 

Kommunesty
ret 

Kommunestyret 
behandlet saken i 
møte 15.05, sak 
25/17. 

 ✓  
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

en sak som tar sikte på å 
etablere en felles forståelse 
mellom administrativt og 
folkevalgt nivå for rammer til 
prosjekter og 
prosjektoppfølging, herunder  

a. avklare styringslinjer, 
fullmakter, 
kommunikasjon og 
rapportering  

b. tydeliggjøre og forankre 
forståelse for forskjell 
mellom styringsramme 
og kostnadsramme, hva 
disse omfatter, samt 
hvordan prosjekter skal 
forholde seg til 
usikkerhet.  

 

29.3.17 14/17 Henvendelse til 
kontrollutvalget - revisjonen 
forslag til videre håndtering 
av varselet 

1. Kontrollutvalget ber om at 
revisor avholder et møte med 
rådmannen hvor kommunens 
håndtering, kommentarer til 
de problemstillinger som er 
reist og de vurderinger som 
er lagt til grunn undergis 
nærmere behandling. 

2. Kontrollutvalget ber om at 
revisor avholder et møte med 
varsler. 

3. Basert på revisjonens 

Romerike 
Revisjon 

  ✓  
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

behandling vil 
kontrollutvalget ta stilling til 
om det iverksettes noen 
ytterligere undersøkelser av 
de enkelte 
problemstillingene. 

29.3.17 15/17 Engasjementsbrev - Aurskog-
Høland kommune 

Kontrollutvalget tar 
engasjementsbrevet til 
orientering. 

   ✓  

29.3.17 16/17 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 

Saken tas til orientering.    ✓  

29.3.17 17/17 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 

   ✓  

29.3.17 18/17 Eventuelt (ingen vedtak)    ✓  

        

26.4.17 19/17 Kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskapet 2016 - 
Aurskog-Høland kommune 

Kontrollutvalgets uttalelse til 
Aurskog-Høland kommunes 
årsregnskap 2016 vedtas, og 
oversendes kommunestyret med 
kopi til formannskapet. 

Kommunesty
ret 

Kommunestyret 
behandlet saken i 
møte 15.05, sak 
22/17. 

 ✓  

26.4.17 20/17 Prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjekt
et - Fastlegeordningen 

1. Kontrollutvalget bestiller 
forvaltningsrevisjonsprosjekt
et – fastlegeordningen, og 
ber om at vedlagte 
prosjektplan legges til grunn 
for det videre 
prosjektarbeidet. 

2. Prosjektet leveres til 
november møtet 2017, og 
gjennomføres innenfor en 
ramme på inntil 350 timer. 

Romerike 
Revisjon 

 Prosjektet 
leveres til 
november 
møtet 2017 

✓  
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

26.4.17 21/17 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 

Saken tas til orientering.    ✓  

26.4.17 22/17 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 

   ✓  

26.4.17 23/17 Eventuelt (ingen vedtak)    ✓  

          

6.9.17 24/17 Revisjonsåret 2016/2017 - 
Rapport fra Romerike 
Revisjon 

Kontrollutvalget tar rapporten til 
orientering og viser til de forhold 
som er kommentert i 
saksfremstillingen. 

   ✓  

6.9.17 25/17 Prosjektplan selskapskontroll 
- Romerike Krisesenter IKS 

1. Kontrollutvalget bestiller 
forvaltningskontroll og 
oppfølging av tidligere 
eierskapskontroll i Romerike 
Krisesenter IKS. Vedlagte 
prosjektplan vedtas. 

2. Prosjektet leveres medio 
desember 2017, og 
gjennomføres innenfor en 
ramme på inntil 400 timer. 

3. Oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisors 
egenvurdering av 
uavhengighet tas til 
orientering. 

Romerike 
Revisjon 

  ✓  

6.9.17 26/17 Uavhengighetserklæring fra 
oppdragsansvarlig revisor for 
regnskapsrevisjon 

Oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisors egenvurdering 
av uavhengighet tas til 
orientering. 

   ✓  

6.9.17 27/17 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 

Saken tas til orientering.    ✓  
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

6.9.17 28/17 Budsjett for kontroll- og 
tilsynsvirksomheten 2018 

1. Følgende forslag til budsjettet 
for kontroll- og 
tilsynsordningen for Aurskog-
Høland kommune vedtas, 
med forbehold om 
representantskapsbehandling 
i Romerike Revisjon IKS og 
ROKUS IKS, og oversendes 
kommunen som 
kontrollutvalgets forslag til 
ordningen for 2018. 

 
(Tabell ikke tatt med her) 
 
2. Forslaget følger 

formannskapets innstilling til 
kommunestyret vedrørende 
budsjettet for Aurskog-
Høland kommune 2018. 

Kommunen Kommunestyret 
behandlet saken i 
møte 18.12, sak 
63/17. 

 ✓  

6.9.17 29/17 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 

   ✓  

6.9.17 30/17 Eventuelt Kontrollutvalget vil be 
rådmannen om en orientering 
vedrørende krav om 
tilbakebetaling av tilskuddsmidler 
fra Epletunet Barnehage AS. 

   ✓  

        

18.10.17 31/17 Orientering ved rådmannen Kontrollutvalget tar redegjørelsen 
til orientering. 

   ✓  
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

18.10.17 32/17 Orientering om overordnet 
revisjonsstrategi for 
regnskapsrevisjon 2017 

Kontrollutvalget tar 
fremleggelsen om overordnet 
revisjonsstrategi for 
regnskapsrevisjon 2017 for 
Aurskog-Høland kommune til 
orientering. 

   ✓  

18.10.17 33/17 Forvaltningsrevisjonsrapport
en - Fastlegeordningen 

Kontrollutvalget tar rapporten til 
etterretning og oversender den til 
kommunestyret med følgende 
innstilling: 
Kommunestyret ber rådmannen 
om å: 
1. sikre et tilstrekkelig antall 

fastlegehjemler, slik at 
kapasiteten er stor nok til å 
sikre mulighet for bytte av 
fastlege og ny vurdering av 
helsetilstand av annen 
fastlege. 

2. utarbeide en plan for 
legetjenesten. 

3. følge opp at kravene i 
forskriften om tilgjengelighet 
etterleves. 

4. vurdere tiltak for å sikre 
kontinuitet i 
kommuneoverlegestillingen. 

Kommunesty
ret 

Kommunestyret 
behandlet saken i 
møte 18.12, sak 
72/17. 

 ✓  

18.10.17 34/17 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 

Saken tas til orientering.    ✓  

18.10.17 35/17 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 

   ✓  
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

18.10.17 36/17 Eventuelt (ingen vedtak)    ✓  

        

6.12.17 37/17 Bestille nytt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 

1. Kontrollutvalget innkaller 
rådmannen i sitt neste møte 
for å gi en orientering om 
internkontroll av kommunens 
kjøretøy, utstyr og materiell. 

2. For å sikre at kontrollutvalget 
velger ut de mest relevante 
prosjektene, og som et ledd i 
revidering av plan for 
forvaltningsrevisjon, vil 
utvalget be rådmannen om 
en orientering av risikobildet i 
kommunen. 

Rådmannen   ✓  

6.12.17 38/17 Bestilling av 
selskapskontroller 2018 

Kontrollutvalget bestiller en 
eierskapskontroll av selskapet 
Aurskog-Høland 
Utbyggingsselskap AS. 

Romerike 
Revisjon 

  ✓  

6.12.17 39/17 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 

Saken tas til orientering.    ✓  

6.12.17 40/17 Fellesmøte i forbindelse med 
kommunesammenslåing av 
Aurskog-Høland kommune 
og Rømskog kommune 

1. Kontrollutvalget ønsker å 
avholde et fellesmøte med 
Rømskog kontrollutvalg. 

2. Kontrollutvalget ber 
sekretariatet forberede 
møtet. 

Rømskog 
kontrollutval
g 

  ✓  

6.12.17 41/17 Kontrollutvalgets årsplan for 
2018 

1. Kontrollutvalget vedtar den 
foreslåtte årsplanen for 2018, 
med de endringer som 
fremkom i møtet. 

Kommunesty
ret 

Kommunestyret 
behandlet saken i 
møte xx.xx, sak 
xx/xx. 

 ✓  
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

2. Saken sendes kommunestyret 
med følgende forslag til 
vedtak: 

• Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsplan 
for 2018 til orientering. 

6.12.17 42/17 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 

   ✓  

6.12.17 43/17 Eventuelt (ingen vedtak)    ✓  

        

 


