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Innledning 

Kommunestyret har det øverste ansvaret for å kontrollere kommunens virksomhet. 

Kontrollutvalget skal føre løpende kontroll på vegne av kommunestyret, og skal utøve sitt arbeid 

i henhold til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Kontrollutvalget kan i 

prinsippet ta opp ethvert forhold ved kommunens virksomhet så lenge det kan defineres som 

kontroll, 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 eierskapskontrollrapporter oversendes kommunestyret 

gjennom året. Årsrapporten gir en samlet oversikt over kontrollutvalgets virksomhet i 2021.  

 

Kontrollutvalgets virksomhet 

Kontrollutvalget i Nittedal kommune består av 5 medlemmer. Medlemmer og varamedlemmer 

er som følger: 

Medlemmer Varamedlemmer 

Gunnar J. Johnsen, leder Jørn Standal 

Ann-Karin Pettersen, nestleder Arne Olsen 

Roy Cato Einarsen Berit Hvidtsten 

Øistein Lid Leif-Åge Sørlie 

Mette Tønder Marit Ellingsen 

 

Møteaktivitet 

Kontrollutvalget avholder åpne møter, med unntak av behandling av enkeltsaker som kan/skal 

lukkes etter kommuneloven § 11-5. Møtene holdes som regel på rådhuset. 

I 2021 har kontrollutvalget hatt 8 møter og 55 saker har stått på dagsorden. 

Kontrollutvalget gjennomførte møtene på Teams frem til sommeren på grunn av restriksjoner 

rundt koronapandemien. Sekretariatet har gjennomført en spørreundersøkelse av 

kontrollutvalgenes arbeid, og spurt spesifikt om hvordan Teams-møter har fungert. 

Tilbakemeldingene er at det har fungert greit, men at diskusjonene i utvalgene uteblir eller blir 

kort, dialogen blir dårligere og det er lite uformell samtale. Det er derfor gledelig at utvalget har 

kunnet møte fysisk i andre halvår. 

Kontrollutvalgets leder legger frem kontrollutvalgets saker i kommunestyret.   
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Innkalling, sakslister og protokoller 

Innkalling med saksdokumenter til møter i utvalget sendes ut minimum 7 dager før møtet. 

Møteinnkallingen sendes utvalgets medlemmer og varamedlemmer, ordfører, rådmann og 

kommunens oppdragsansvarlige revisorer. 

Protokoll fra møtene sendes de samme som får sakspapirene.  

Viken kontrollutvalgssekretariat IKS har en hjemmeside www.vikus.no hvor møteinnkallinger, 

saksdokumenter og protokoller fortløpende legges ut. Her finnes også informasjon om 

kontrollutvalget, sekretariatet og møteplan. Direktelink til kontrollutvalget i Nittedal kommune 

ligger her: https://vikus.no/kontrollutvalg/nittedal/  

Kontrollutvalgets oppgaver og saker 

Kontrollutvalget tar opp et bredt spekter av saker. For å ivareta det løpende kontrollansvaret, tar  

kontrollutvalget opp saker på eget initiativ og får innspill til saker fra andre i tillegg til saker 

knyttet til revisjon. 

  

Kontrollutvalget kan gå fram på ulike måter for å føre kontroll. Ulike saker krever imidlertid ulik 

framgangsmåte. Det er derfor viktig at utvalget velger metoder som effektivt bidrar til å få 

tilgang til den informasjonen som er nødvendig for å få belyst sakene. Den minst ressurs-

krevende tilnærmingen er å be administrasjonen om orienteringer. Kontrollutvalget kan også 

gjennomføre virksomhetsbesøk for å bli bedre kjent med forvaltningen. De ulike metodene kan 

illustreres ved figuren nedenfor, hvor tiltak som krever lite ressurser fra kontrollutvalgets side, 

slik som orienteringer, er plassert nederst i trappa. 

 

 

 

 

http://www.vikus.no/
https://vikus.no/kontrollutvalg/nittedal/
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Utvalgets kontrollaktivitet kan deles inn i følgende i 2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det har ikke vært lagt frem noen aktuelle saker om statlige tilsyn i 2021. Kontrollutvalget vil be 

om å få kopi av kommunedirektørens orientering til kommunestyret om statlige tilsyn, jf. 

kommunelovens § 25-2. Det har ikke vært gjennomført noen virksomhetsbesøk i 2021.  

Orienteringer/redegjørelser  

Ordfører har generell møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. Ordfører har ikke deltatt i noen 

kontrollutvalgsmøter i 2021. 

Dersom det er konkrete saker utvalget ønsker orientering om innkalles rådmannen særskilt om 

disse. Kontrollutvalget tar fortløpende stilling til orienteringer fra administrasjonen.   

Statlige tilsyn 

Statsforvalteren har ansvar for å samordne de statlige tilsynsaktører og samordne statlige tilsyn 

med den kommunale egenkontrollen (forvaltningsrevisjoner). Fra 2021 legger de statlige 

tilsynsetater ut planlagte og gjennomførte tilsyn i en felles nasjonal tilsynskalender. 

Kontrollutvalgssekretariatet legger inn bestillinger på forvaltningsrevisjon og gjennomførte 

rapporter.   

I 2021 har Statsforvalteren gjennomført følgende tilsyn i Nittedal kommune: 

• Digitalt tilsyn med drikkevannsbasseng 

• Tilsyn med lærernormen 

• Tilsyn- lønns- og arbeidsvilkår 

• Felles nasjonalt tilsyn på skolemiljø 

Virksomhetsbesøk 

Kontrollutvalget har ikke gjennomført noen virksomhetsbesøk i 2021 pga. restriksjoner rundt 

pandemien.       

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Orienteringer fra administrasjonen

Forvaltningsrevisjon, bestillingsdialog,…

Eierskapskontroll

Saker i tilknytning til kommuneregnskap

Virksomhetsbesøk

Statlige tilsyn

Henvendelser

Kontrollformer i Nittedal kommune
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Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra kommunens revisor, skal utvalget 

avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret før årsregnskapet vedtas der. 

Formannskapet skal ha kopi av uttalelsen i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før de 

avgir sin innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 

Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til kommunens og Nittedal eiendom KF sine årsregnskap for 

2020. 

Når det gjelder kommunens finansielle måltall påpekte kontrollutvalget at kommunen 

overholder handlingsregelen i alle de tre måltallene. For øvrig bemerket kontrollutvalget at:  

• Det i årsberetningen er redegjort for likestilling, etikk og internkontroll. 

• Det fortsatt er et godt stykke igjen til årsberetningene er på klart språk – selv om det er 

vedtatt at de skal være på et språk som er tilgjengelig for kommunens innbyggere 

• Årsberetningen for kommunen har tatt med opprinnelig budsjett, men ikke kommentert 

årsak til endringen til justert budsjett og vurderer fortsatt opp mot justert budsjett 

• Det i liten grad fremkommer konsekvenser i forhold til tjenester kommunen yter når det 

er underdekning på stillinger. Dette gir sparte kostnader, men kan ha negative 

konsekvenser for innbyggere/utbyggere. Videre er dette «innsparinger» som man ikke 

kan vente at vil vedvare. 

Når det gjelder Nittedal eiendom KF viste regnskapet at det er et positivt avvik fra budsjettet 

med 4,216 millioner kroner. Kontrollutvalget har merket seg at eiendomsforetaket på tross av 

vedtak i kommunestyret (KST, 25062020, Sak 69_20) ikke har dokumentert prosjektkostnader 

opp mot de opprinnelige og justerte budsjett. Dette har kontrollutvalget fått svar på fra 

administrasjonen om at det nå er ivaretatt.  

Romerike Revisjon gav en revisjonsberetning uten merknader for både kommunen og foretaket.  

Kontrollutvalget fikk seg fremlagt overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2021 fra 

revisjonen i oktobermøte. I den forbindelse fattet utvalget vedtak om en skriftlig tilbakemelding 

på arbeidet med nytt delegeringsreglement. 

Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 

Revisor skal foreta forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen basert på en risiko- 

og vesentlighetsvurdering. Vurderingen ble lagt frem for kontrollutvalget i oktobermøte 2020, og 

det ble informert om at tema for etterlevelseskontroll 2020 er innkjøp. Den skriftlige uttalelsen 

om resultatet av kontrollen til kontrollutvalget ble lagt frem i septembermøte. Revisjonens 

konklusjon var at det ikke foreligger gjennomgående svakheter i forbindelse med etterlevelse av 

regelverket for anskaffelser i kommunen. Revisor har likevel konstatert at kommunen har 

foretatt enkelte anskaffelser av varer og tjenester der anskaffelsene ikke har vært i samsvar 

med regelverket.  
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Forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av 

selskaper kommunen har eierinteresser i. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og 

virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. 

I marsmøtet behandlet utvalget en prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av byggesaks-

behandling. Kontrollutvalget vedtok å slutte seg til prosjektplanen. Rapporten ble lagt frem for 

behandling i kontrollutvalgsmøtet i september. Utvalget utsatte saken til neste møte, og ba 

revisjonen om en orientering om timepris, grunngebyr og registreringsgebyr. I oktobermøtet ga 

revisjonen en orientering. Utvalget utsatte saken på ny, og besluttet å følge opp 

kommunestyrets vedtak i forbindelse med tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjonsrapport 

om selvkost på byggesak fra 2018. Utvalget ba også om en redegjørelse fra administrasjonen 

om timepris, grunngebyr og registreringsgebyr på selvkost byggesak. I desembermøtet 

redegjorde administrasjonen om oppfølging av kommunestyrets vedtak i forbindelse med 

forvaltningsrevisjonsrapporten. Revisjonssjefen bidro med sine innspill til saken. 

Kontrollutvalget vedtok administrasjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten fra 

2018 og avsluttet sin oppfølgingen av kommunestyrets vedtak.  

                           Kontrollutvalget bemerket imidlertid at Nittedal kommune har en 

faktureringsgrad på 43% (direkte fakturerbar tid) og 57% (ikke-fakturerbar tid) som også 

finansieres av gebyrene. Kontrollutvalget registrerer at 43% og 57% er basert på gjennomsnittlig 

saksbehandlingstid for denne type saker, og et estimat basert på saksbehandleres erfaring. Det 

foreligger ingen timelister eller andre kontrollerbare grunnlag. Kontrollutvalget bemerker at 

kommunestyret vedtar gebyrkalkylene gjennom å godta denne beregningsmåten. 

Kontrollutvalget ba Romerike Revisjon IKS foreta en undersøkelse av faktureringsgrad i 

kommuner på Romerike som har 100% selvkost, herunder å beskrive hva som inngår i 

overheadkostnadene (grunngebyr).   

  

I marsmøte behandlet kontrollutvalget også en prosjektplan for en undersøkelse av den 

overordnede internkontrollen i kommunen. Kontrollutvalget vedtok å slutte seg til 

prosjektplanen fra revisjonen. Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å vurdere i hvilken 

grad Nittedal kommune har et overordnet internkontrollsystem som legger til rette for 

betryggende kontroll med administrasjonens virksomhet. Revisjonens hovedfunn i rapporten var 

følgende: 1. Det er ikke etablert en tilstrekkelig systematisk og formalisert overordnet 

internkontroll. 2. Det gjennomføres i liten grad systematiske risikovurderinger på overordnet 

nivå i kommunen. 3. Det er ikke etablert et helhetlig avvikssystem i kommunen.  

Endelig rapport ble behandlet i oktobermøtet, og utvalget oversendte rapporten til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret ber rådmannen: 

- Få høy prioritet på prosjektet som skal oppdatere og sammenstille internkontrollen i kommunen 

gjennom innføring av Compilo, og som ble forsinket grunnet nødvendig fokus på håndtering av 

pandemien. 

- Sikre at god opplæring blir lagt inn som en del av prosjektet. Opplæringen må sikre at alle forstår 

viktigheten av å ha et internkontrollsystem som oppfyller kravene og anbefalingene. 

- Som et ledd i implementeringen av nytt kvalitets- og internkontrollsystem (Compilo) gjennomgå 

og oppdatere eksisterende internkontrollrutiner både på overordnet nivå og tjenestenivå. 
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- Sikre at avvik håndteres på en måte som både sikrer at informasjonen tilflyter rett ledelsesnivå 

og at denne benyttes i kommunens forbedringsarbeid. 

Rapporten er sendt kommunestyret og blir behandlet i 2022.  

I oktobermøtet bestilte kontrollutvalget en prosjektplan for et forvaltningsrevisjonsprosjekt om 

konsekvenser av koronapandemien i Nittedal kommune. Kontrollutvalget vedtok 

prosjektplanen, med de endringer som fremkom i møtet (se bort fra sektorene Oppvekst og 

utdanning og Helse og omsorg som man vet har vært påvirket av pandemien. Utvalget er 

interessert i å undersøke hvordan øvrige tjenesteområder har blitt påvirket av 

koronapandemien), og prosjektet ferdigstilles i juni 2022. 

Eierskapskontroll 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser 

i selskaper mv. Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens 

eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og 

anerkjente prinsipper for eierstyring. 

 

Sammen med de andre kontrollutvalgene på Nedre Romerike (Lillestrøm, Aurskog-Høland, 

Rælingen, og Lørenskog) har kontrollutvalget bestilt en eierskapskontroll av 

styrevalgprosessene i kommunalt eide selskaper. Rapporten ble behandlet i februarmøtet. 

Kontrollutvalget oversendte rapporten til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

1. Ved en fremtidig revidering av selskapsavtaler og instruks for valgkomite for 

interkommunale selskaper kommunen er deltaker i, bør eierne vurdere om valg av leder av 

valgkomiteen skal tilligge representantskapet. 

2. Kommunens representanter i representantskapene bes om å bidra til at valgkomiteens 

referater og andre dokumenter blir arkivert og oppbevart på lovlig og egnet måte. 

Saken ble behandlet i kommunestyret 20.12.2021, sak 123/21. 

 

Øst 110-sentralen er prioritert i Plan for eierskapskontroll. Utvalget vil starte dialog om bestilling 

i 2022. 

Henvendelser 

Når kontrollutvalget mottar henvendelser må det gjøres en vurdering om utvalget skal foreta seg 

noe med de forhold henvendelsen tar opp, og eventuelt hva utvalget skal gjøre. Det er bare 

kommunestyret som kan pålegge kontrollutvalget å foreta undersøkelser. For alle andre 

henvendelser er det opp til utvalget selv å avgjøre om det skal foretas undersøkelser. 

Kontrollutvalget har mottatt 2 henvendelser i 2021:  

 

I februarmøtet behandlet kontrollutvalget en henvendelse fra kommunestyret om varsel mot 

ordfører Hilde Thorkildsen. Kommunestyret ba kontrollutvalget om å se på og vurdere rapporten 

fra den eksterne varslingsinstansen (Romerike revisjon IKS) og fremlegge en innstilling til 

kommunestyret. I kontrollutvalgets vedtak ble det sagt at utvalget ser alvorlig på opplysningene 

som fremkommer i rapporten, og avgir følgende innstilling til kommunestyret: 
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1. Kontrollutvalget slutter seg til kommunestyrets vedtak punkt 1 fra 25. januar 2021, herunder at de 

etiske retningslinjene bør gjennomgås. 

2. Kontrollutvalget ber om at det vurderes å lage egne kapittel/retningslinjer for folkevalgte og ansatte i 

etiske retningslinjer. Dette for å tydeliggjøre rolleforskjell. 

3. Kontrollutvalget ber om at kommunestyret påser at rutiner for opplæring av folkevalgte og ansatte 

omfatter de etiske retningslinjene og at disse følges. 

4. Rapporten konkluderer med en sannsynlig inhabilitet i et gitt byggeprosjekt. En konsekvens av en 

slik eventuell inhabilitet er at noen kan stille spørsmål ved vedtakets gyldighet, eller andre vedtaks 

gyldighet knyttet til dette, hvor disse personene har vært involvert. Kontrollutvalget ber 

kommunestyret vurdere eventuell oppfølging av dette. 

 

I desember 2020 fikk utvalget en henvendelse om å se på beregningen av kommunalt tilskudd 

til private barnehager. Det ble i henvendelsen vist til at beregningen er komplisert og at det 

derfor er store muligheter for feil. Det er i henvendelsen vist til at det tidligere har blitt avdekket 

feil. Det er videre tatt opp forholdet med bemanning som grunnlag for kommunalt tilskudd. I 

henvendelsen vises det til at tilskuddene i Nittedal er lave. Henvendelsen ble behandlet i 

aprilmøtet og administrasjonen ga en orientering under saken og besvarte utvalgets spørsmål. 

Kontrollutvalget tok administrasjonens redegjørelse til foreløpig orientering, og sa at det vil 

komme tilbake med konkrete spørsmål til administrasjonen. Spørsmålene og svarene fra 

administrasjonen ble behandlet i junimøtet. Kontrollutvalget var ikke fornøyd med svaret fra 

administrasjonen og påpekte at administrasjonen ikke i tilstrekkelig grad svarer på utvalgets 

spørsmål. Saken ble oversendt kommunestyret med følgende innstilling: 

• Administrasjonen skal fremlegge administrasjonens "tolkninger" av politiske signaler som har så 

stor effekt på mange i bygden til politisk behandling før beregninger av denne type foretas. 

o Særlig når det gjelder eldre og barn 

• Administrasjonen skal ha tilgjengelig det nødvendige underlagsmaterialet for regnskap og 

tildeling av midler til private eller andre. 

o Regnskapslov og off.lov og kontrollutvalgets innsynrett skal ivaretas 

• De kommunale barnehagene skal oppfylle bemanningsnormen 

• Bemanningsnormen gjelder gjennom hele året og skal derfor ikke bare kunne verifiseres en gang 

årlig. 

• Kommunen korrigerer betalingsgrunnlaget til private barnehager for 2021 ut fra kostnadene i 

Mortetjern som om de hadde oppfylt lovens minstekrav 

o En slik korreksjon finner automatisk sted dersom kommunale barnehager i fremtiden har 

voksendekning under lovens minstekrav. 

Saken ble oversendt rådmannen til høring jf. kommunelovens § 23-5. 

Saken ble behandlet i kommunestyret 20.12.2021, sak 124/21, og følgende ble vedtatt: 

Saken tas til orientering. Kommunestyret legger til grunn at tilskudd til private barnehager gis 

basert på de lovpålagte betingelser, herunder bemanningsnorm. Dersom dette ikke er gjort siden 

bemanningsnormen ble innført legger rådmannen frem egen sak dersom Nittedal kommunes 

forpliktelser ikke er innfridd. 
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Revisjonsordningen 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. 

Kommunens revisor er Romerike Revisjon IKS.  

Kontrollutvalget holder seg løpende orientert om revisjonsarbeidet. Kontrollutvalget har 

behandlet følgende rapporter fra revisjonen: 

• Uavhengighetserklæringer fra de oppdragsansvarlige revisorene 

• Overordnet revisjonsstrategi 2021 

• Revisjonsberetninger 2020 for kommunen 

• Rapport revisjonsåret 2020/21 

• Uttalelse om forenklet etterlevelseskontroll 

I tillegg har kontrollutvalget bedt om og behandlet rådmannens skriftlige tilbakemelding i forhold 

til revisors påpekninger (mangelfulle avstemminger og restanser/utestående fordringer) i 

forbindelse med Revisjonsbrev nr.1 og nr. 2. Kontrollutvalget vil be rådmannen gi en ytterligere 

redegjørelse om de forhold som revisjonen peker på i revisjonsbrevene da revisor har tatt opp 

tilsvarende forhold i tidligere år. 

 

Budsjettbehandling 

Kontrollutvalget har ansvar for å legge frem et budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Dette 

budsjettet er inndelt i kontrollutvalget, kontrollutvalgets sekretariat og revisjonen. 

Kontrollutvalget har utarbeidet forslag til budsjett 2022, med en samlet ramme på kr 2 338 

770. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunens budsjett ved kommunestyre-

behandlingen. Kommunestyret behandlet saken i møte 20.12.2021, sak 116/21, og vedtok 

budsjettrammen.  

Kontrollutvalgets rapportering 

Kontrollutvalget rapporterer resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. Rapporter fra 

forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller oversendes fortløpende til kommunestyret etter 

hvert som de foreligger. Dette er beskrevet under de aktuelle overskriftene i årsrapporten. 

Kontrollutvalgets årsrapport 2020 samt utvalgets årsplan 2021 har blitt oversendt til 

kommunestyret.   

Kurs og konferanser 

Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det 

politiske miljø og kommunens innbyggere. For at kontrollutvalget skal kunne utøve den gode 

egenkontrollen i tråd med lov og forskrift, er det nødvendig å legge til rette for opplæring og 

erfaringsutveksling om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk. Kontrollutvalget var 

representert på den årlige kontrollutvalgskonferansen for 2021, i regi av Norges 

Kommunerevisorforbund (NKRF). Dette er en viktig samling for å tilføre kontrollutvalgets 

medlemmer ny kunnskap, og tilby en arena der kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet 

møtes og drøfter saker og arbeidsmetoder.  
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Sekretariatsfunksjonen 

Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget har i 2021 blitt ivaretatt av Viken 

kontrollutvalgssekretariat IKS (Vikus). 

Sekretariatet har brukt 388 timer på kontrollutvalget i 2021. Timene har gått med til all 

saksforberedelse, herunder arbeidet med planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, 

årsplan og årsrapport. Oppgaver som utsendelse av møteinnkallinger, protokoller og vedtak til 

videre behandling, samt oppfølging av vedtak og journalføring er også med. I tillegg kommer 

rådgivning, dialog med leder, revisor og kommunens administrasjon og den praktiske 

tilretteleggingen av møtene. 

 

 

Vedlegg - Saker behandlet i 2021 

 



  
 

Møte Sak nr. Sak Vedtak Utskrift sendt Behandlet Ferdig 

11.02.21 1/21 Orientering fra revisjonen Redegjørelsen fra revisjonen 

tas til orientering 

  ✓  

11.02.21 2/21 Eierskapskontroll - 

Styrevalgprosesser på Nedre 

Romerike 

Kontrollutvalget oversender 

rapporten til kommunestyret 

med følgende forslag til 

vedtak: 

 

1. Ved en fremtidig revidering 

av selskapsavtaler og instruks 

for valgkomite for 

interkommunale selskaper 

kommunen er deltaker i, bør 

eierne vurdere om valg av 

leder av valgkomiteen skal 

tilligge representantskapet. 

 

2. Kommunens representanter 

i representantskapene bes om 

å bidra til at valgkomiteens 

referater og andre dokumenter 

blir arkivert og oppbevart på 

lovlig og egnet måte. 

Saksutskrift sendt 

19.02.2021 

Endring av instruks for 

valgkomiteen er gjort. 

 

Behandlet i 

kommunestyret 

20.12.21, sak 

123/21.  

✓  

11.02.21 3/21 Rapport fra ekstern 

varslingsinstans om varsel mot 

Hilde Nysten Thorkildsen 

Kontrollutvalget viser til vedtak 

i kommunestyret den 25. 

januar 2021 og har vurdert 

rapporten i møte den 11. 

Saksutskrift sendt 

19.02.2021 

Kommunestyret 

22.03.2021 

✓  
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Møte Sak nr. Sak Vedtak Utskrift sendt Behandlet Ferdig 

februar 2021. Utvalget ser 

alvorlig på opplysningene som 

fremkommer i rapporten, og 

avgir følgende innstilling til 

kommunestyret: 

 

1. Kontrollutvalget slutter seg 

til kommunestyrets vedtak 

punkt 1 fra 25. januar 2021, 

herunder at de etiske 

retningslinjene bør 

gjennomgås. 

 

2. Kontrollutvalget ber om at 

det vurderes å lage egne 

kapittel/retningslinjer for 

folkevalgte og ansatte i etiske 

retningslinjer. Dette for å 

tydeliggjøre rolleforskjell. 

 

3. Kontrollutvalget ber om at 

kommunestyret påser at 

rutiner for opplæring av 

folkevalgte og ansatte omfatter 
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Møte Sak nr. Sak Vedtak Utskrift sendt Behandlet Ferdig 

de etiske retningslinjene og at 

disse følges. 

 

4. Rapporten konkluderer med 

en sannsynlig inhabilitet i et 

gitt byggeprosjekt. En 

konsekvens av en slik 

eventuell inhabilitet er at noen 

kan stille spørsmål ved 

vedtakets gyldighet, eller andre 

vedtaks gyldighet knyttet til 

dette, hvor disse personene 

har vært involvert. 

Kontrollutvalget ber 

kommunestyret vurdere 

eventuell oppfølging av dette. 

11.02.21 4/21 Kontrollutvalgets årsrapport 

2020 

1. Forslag til kontrollutvalgets 

årsrapport for 2020 vedtas. 

2. Saken oversendes 

kommunestyret med 

innstilling: 

• Kommunestyret tar 

kontrollutvalgets årsrapport 

2020 til orientering. 

Saksutskrift sendt 

19.02.2021 

 ✓  

11.02.21 5/21 Eventuelt (Ingen vedtak)   ✓  
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Møte Sak nr. Sak Vedtak Utskrift sendt Behandlet Ferdig 

11.02.21 6/21 Prosjektplan for en 

forvaltningsrevisjon av 

overordnet internkontroll 

Prosjektplan overordnet 

internkontroll i Nittedal 

kommune vedtas. 

 

Revisjonen bes om å orientere 

om metodevalg når prosjektet 

er nærmere planlagt. 

  ✓  

      •  

18.03.21 7/21 Prosjektplan oppfølging av 

forvaltningsrevisjon selvkost 

på byggesak 

1. Kontrollutvalget slutter seg 

til prosjektplan for 

oppfølgingsundersøkelse av 

forvaltningsrevisjon selvkost 

på byggesak. 

2. Uavhengighetserklæring tas 

til orientering. 

  ✓  

18.03.21 8/21 Utsettelse av sak - 

forvaltningsrevisjonsprosjekt 

overordnet internkontroll 

Kontrollutvalget utsetter ikke 

forvaltningsrevisjonsprosjektet 

overordnet internkontroll. 

 

Prosjektet gjennomføres i 

henhold til prosjektplan vedtatt 

i kontrollutvalget den 11. 

februar 2021 

  ✓  

18.03.21 9/21 Utsettelse av sak- orientering 

om beregningsgrunnlag for 

tilskudd til private barnehager 

Kontrollutvalget avholder 

ekstra møte torsdag 15. april 

2021, kl. 18.30.  

Melding sendt 

rådmannen 

19.03.2021 

 ✓  
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Møte Sak nr. Sak Vedtak Utskrift sendt Behandlet Ferdig 

18.03.21 10/21 Orientering fra revisjonen Revisjonens redegjørelse tas til 

orientering 

  ✓  

18.03.21 11/21 Referater Referatene tas til orientering   ✓  

18.03.21 12/21 Eventuelt (Ingen vedtak)   ✓  

      •  

15.04.21 13/21 Henvendelse om beregning av 

kommunalt tilskudd til private 

barnehager 

Kontrollutvalget tar 

administrasjonens 

redegjørelse foreløpig til 

orientering, men vil komme 

tilbake med konkrete spørsmål 

til administrasjonen. 

Spørsmålene 

oversendt 

28.04.2021 

 ✓  

15.04.21 14/21 Eventuelt (Ingen vedtak)   ✓  

      •  

06.05.21 15/21 Uttalelse til årsregnskapet og 

årsberetningen 2020 

1. Kontrollutvalget slutter seg 

til det fremlagte forslag til 

uttalelse til årsregnskapet og 

årsberetningen 2020, med de 

endringer som ble gjort i møtet. 

2. Uttalelsen sendes til 

kommunestyret med kopi til 

formannskapet. 

Saksutskrift sendt 

10.05.2021 

Kommunestyret 

14.06.2021 

✓  

06.05.21 16/21 Uttalelse til årsregnskapet og 

årsberetningen 2020 Nittedal 

eiendom KF 

1. Kontrollutvalget slutter seg 

til det fremlagte forslag til 

uttalelse til årsregnskapet og 

Saksutskrift sendt 

10.05.2021 

Kommunestyret 

14.06.2021 

✓  
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Møte Sak nr. Sak Vedtak Utskrift sendt Behandlet Ferdig 

årsberetningen 2020, med de 

endringer som ble gjort i møtet. 

2. Uttalelsen sendes til 

kommunestyret med kopi til 

formannskapet. 

06.05.21 17/21 Revisjonsbrev nr. 2 - Nittedal 

kommune 

Kontrollutvalget vil på, et 

senere tidspunkt, be 

administrasjonen om en 

orientering om de forhold som 

tas opp i revisjonsbrev nr. 2. 

  ✓  

06.05.21 18/21 Revisors egenvurdering av 

uavhengighet som 

oppdragsansvarlig 

regnskapsrevisor 

Oppdragsansvarlig 

regnskapsrevisors 

egenvurderinger av 

uavhengighet tas til 

orientering. 

  ✓  

06.05.21 19/21 Orientering fra revisjonen (Intet vedtak)   ✓  

06.05.21 20/21 Referater Referatene tas til orientering   ✓  

06.05.21 21/21 Eventuelt (Intet vedtak)   ✓  

      •  

10.06.21 22/21 Beregning av kommunalt 

tilskudd til private barnehager 

(Langt vedtak, se protokoll)  Tas opp igjen på møtet 

02.09.2021 

✓  

10.06.21 23/21 Neste 

forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Saken utsettes til møtet i 

september 

 Tas opp igjen på møtet 

02.09.2021 

✓  
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Møte Sak nr. Sak Vedtak Utskrift sendt Behandlet Ferdig 

10.06.21 24/21 Orientering fra revisjonen Saken tas til orientering   ✓  

10.06.21 25/21 Referater Oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten 

flyktningetjenesten skjer i 

første omgang ved at man ber 

administrasjonen om et notat. 

 

For øvrig tas saken til 

orientering. 

  ✓  

10.06.21 26/21 Eventuelt Kontrollutvalget vil vurdere 

problemstillingen dersom det 

bestilles en 

forvaltningsrevisjon om 

håndteringen av 

koronasituasjonen 

  ✓  

      •  

02.09.21 27/21 Beregning av tilskudd til 

private barnehager 

Saken oversendes 

kommunestyret med følgende 

innstilling: 

  

• Administrasjonen skal 

fremlegge administrasjonens 

"tolkninger" av politiske 

signaler som har så stor effekt 

Sendt rådmannen til 

høring 20/9-2021 

 ✓  
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Møte Sak nr. Sak Vedtak Utskrift sendt Behandlet Ferdig 

på mange i bygden til politisk 

behandling før beregninger av 

denne type foretas. 

O Særlig når det gjelder eldre 

og barn 

• Administrasjonen skal ha 

tilgjengelig det nødvendige 

underlagsmaterialet for 

regnskap og tildeling av midler 

til private eller andre.  

O Regnskapslov og off.lov og 

kontrollutvalgets innsynrett 

skal ivaretas 

• De kommunale barnehagene 

skal oppfylle 

bemanningsnormen  

• Bemanningsnormen gjelder 

gjennom hele året og skal 

derfor ikke bare kunne 

verifiseres en gang årlig. 

• Kommunen korrigerer 

betalingsgrunnlaget til private 

barnehager for 2021 ut fra 

kostnadene i Mortetjern som 
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Møte Sak nr. Sak Vedtak Utskrift sendt Behandlet Ferdig 

om de hadde oppfylt lovens 

minstekrav 

O En slik korreksjon finner 

automatisk sted dersom 

kommunale barnehager i 

fremtiden har voksendekning 

under lovens minstekrav.  

02.09.21 28/21 Oppfølgingsundersøkelse av 

forvaltningsrevisjon om 

selvkost byggesak 

Saken utsettes til neste møte. 

 

Kontrollutvalget ber revisjonen 

om en orientering om timepris, 

grunngebyr og 

registreringsgebyr. 

  ✓  

02.09.21 29/21 Revisjonsåret 2020/2021 - 

Rapport fra Romerike Revisjon 

IKS 

Kontrollutvalget tar rapporten 

til orientering. 

  ✓  

02.09.21 30/21 Orientering fra revisjonen Saken tas til orientering   ✓  

02.09.21 31/21 Budsjett 2022 for 

kontrollarbeidet i Nittedal 

kommune 

1. Kontrollutvalget anbefaler at 

kr 2 338 770 bevilges som 

budsjettramme 2022 for 

kontrollarbeidet.  

Budsjett 2022 

- Kontrollutvalget 176 770 

Saksutskrift sendt 

11.10.2021 

 ✓  



 

Viken kontrollutvalgssekretariat IKS · Org.nr. 898 704 262 · post@vikus.no · www.vikus.no 

 
9 

Møte Sak nr. Sak Vedtak Utskrift sendt Behandlet Ferdig 

- Sekretariatet 303 000 

- Revisjonen 1 283 000 

Sum for kontrollarbeidet 1 859 

000 

 

2. Kontrollutvalgets 

oversender saken til 

rådmannen for videre 

behandling i formannskapet og 

kommunestyret. 

02.09.21 32/21 Referater Referatene tas til orientering   ✓  

02.09.21 33/21 Eventuelt (Ingen vedtak)   ✓  

02.09.21 34/21 Uavhengig revisors 

attestasjonsuttalelse om 

etterlevelse av bestemmelser 

og vedtak for 

økonomiforvaltningen 2020 

Kontrollutvalget tar uavhengig 

revisors attestasjonsuttalelse 

om etterlevelse av 

bestemmelser og vedtak for 

økonomiforvaltningen 2020 til 

orientering. 

  ✓  

      ✓  

28.10.21 35/21 Behandling av protokoller Kontrollutvalget tar saken til 

orientering. 

  ✓  
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Møte Sak nr. Sak Vedtak Utskrift sendt Behandlet Ferdig 

28.10.21 36/21 Overordnet revisjonsstrategi 

for regnskapsrevisjon 

2021 

1. Kontrollutvalget tar 

fremleggelsen av overordnet 

revisjonsstrategi 2021 for 

Nittedal kommune til 

orientering. 

2. Kontrollutvalget tar risiko- 

og vesentlighetsvurdering for 

etterlevelseskontroll 2021 

til orientering. 

3. Delegeringsreglement fra 

kommunestyret til rådmann 

ble sist vedtatt i forrige 

kommunestyreperiode (frist for 

når nytt kommunestyre skal 

vedta delegeringsreglement er 

31.12. året etter 

konstituering). Kontrollutvalget 

ber administrasjonen om en 

skriftlig tilbakemelding på 

arbeidet med nytt 

delegeringsreglement. 

  ✓  

28.10.21 37/21 Revisors egenvurdering av 

uavhengighet som 

oppdragsansvarlig 

regnskapsrevisor  

Oppdragsansvarlig 

regnskapsrevisors 

  ✓  
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Møte Sak nr. Sak Vedtak Utskrift sendt Behandlet Ferdig 

egenvurderinger av 

uavhengighet tas til 

orientering. 

28.10.21 38/21 Oppfølgingsundersøkelse av 

forvaltningsrevisjon om 

selvkost byggesak 

Saken utsettes. 

Kontrollutvalget ber om en 

orientering fra 

administrasjonen på 

vedtakspunktene 1-3 

ved behandlingen av 

forvaltningsrevisjonsrapport 

selvkost på byggesak som var: 

1. Sørge for at det kun er 

henførbare kostnader som tas 

inn i gebyrgrunnlaget, 

herunder at ikke tidligere års 

underskudd danner grunnlaget 

for gebyrene for neste års 

søkere. 

2. Evaluere måten timeprisen 

beregnes på, særlig i lys av at 

timeprisen i dag i nesten like 

stor grad er avhengig av 

overheadkostnader som 

  ✓  
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Møte Sak nr. Sak Vedtak Utskrift sendt Behandlet Ferdig 

timebruk og kostnad knyttet til 

den enkelte sakskategori. 

3. Gjennomgå gebyrregulativet 

for å rydde opp i sakstyper som 

har eget gebyr, og der 

kostnaden allerede er lagt inn i 

timeprisen. 

Utvalget ber videre om at det 

redegjøres for hva 

grunngebyret består av og hvor 

det kommer inn. Det bes også 

om et bruttoregnskap på 

selvkost byggesak. 

Det bes også om en skriftlig 

redegjørelse på forhånd. 

28.10.21 39/21 Forvaltningsrevisjonsrapport 

overordnet internkontroll 

1. Kontrollutvalget har merket 

seg rapportens funn og 

anbefalinger. Utvalget vil 

følge opp rapporten høsten 

2022. 

2. Saken oversendes 

kommunestyret med følgende 

innstilling: 

Saksutskrift sendt 

28.10.2021 

Behandlet i 

kommunestyret xx.xx, 

sak xx/xx. 
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Møte Sak nr. Sak Vedtak Utskrift sendt Behandlet Ferdig 

Kommunestyret ber 

rådmannen: 

- Få høy prioritet på prosjektet 

som skal oppdatere og 

sammenstille internkontrollen i 

kommunen gjennom innføring 

av Compilo, og som ble 

forsinket grunnet nødvendig 

fokus på håndtering av 

pandemien. 

- Sikre at god opplæring blir 

lagt inn som en del av 

prosjektet. Opplæringen må 

sikre at alle forstår viktigheten 

av å ha et internkontrollsystem 

som oppfyller kravene og 

anbefalingene. 

- Som et ledd i 

implementeringen av nytt 

kvalitets- og intern-

kontrollsystem 

(Compilo) gjennomgå og 

oppdatere eksisterende 

internkontrollrutiner både 
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på overordnet nivå og 

tjenestenivå. 

- Sikre at avvik håndteres på 

en måte som både sikrer at 

informasjonen tilflyter rett 

ledelsesnivå og at denne 

benyttes i kommunens 

forbedringsarbeid. 

28.10.21 40/21 Neste 

forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Kontrollutvalget ber revisjonen 

utarbeide en prosjektplan for 

en forvaltningsrevisjon av 

koronasituasjonen. 

a) Dette vet vi andre 

kommuner har sett på, eller er 

i gang med, så her må det 

kunne hentes ut noen 

synergier. 

b) Med fokus på å 

sammenligne skolene i 

Nittedal – gjerne sammenligne 

med Rælingen dersom de har 

gjort tilsvarende. 

Saksutskrift sendt 

28.10.2021 

 ✓  
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Møte Sak nr. Sak Vedtak Utskrift sendt Behandlet Ferdig 

c) Men også konsekvens for 

annen saksbehandling internt i 

kommunen. 

28.10.21 41/21 Orientering fra revisjonen Kontrollutvalget ber 

administrasjonen om en 

skriftlig tilbakemelding på 

revisjonsbrev nr. 1 

årsregnskapet 2019 og 

revisjonsbrev nr. 2 

årsregnskapet 2020. 

  ✓  

28.10.21 42/21 Beregning av tilskudd til 

private barnehager 

Saken oversendes 

kommunestyret med følgende 

innstilling: 

 Administrasjonen skal 

fremlegge administrasjonens 

"tolkninger" av politiske 

signaler som har så stor effekt 

på mange i bygden til politisk 

behandling før 

beregninger av denne type 

foretas. 

o Særlig når det gjelder eldre 

og barn 

Saksutskrift sendt 

28.10.2021 

Behandlet i 

kommunestyret 20.12, 

sak 124/21. 

✓  
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 Administrasjonen skal ha 

tilgjengelig det nødvendige 

underlagsmaterialet for 

regnskap og tildeling av midler 

til private eller andre. 

o Regnskapslov og off.lov og 

kontrollutvalgets innsynrett 

skal ivaretas 

 De kommunale 

barnehagene skal oppfylle 

bemanningsnormen 

 Bemanningsnormen gjelder 

gjennom hele året og skal 

derfor ikke bare kunne 

verifiseres en gang årlig. 

 Kommunen korrigerer 

betalingsgrunnlaget til private 

barnehager for 2021 ut 

fra kostnadene i Mortetjern 

som om de hadde oppfylt 

lovens minstekrav 

o En slik korreksjon finner 

automatisk sted dersom 

kommunale 



 

Viken kontrollutvalgssekretariat IKS · Org.nr. 898 704 262 · post@vikus.no · www.vikus.no 

 
17 
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barnehager i fremtiden har 

voksendekning under lovens 

minstekrav. 

28.10.21 43/21 Referater Referatene tas til orientering   ✓  

28.10.21 44/21 Eventuelt (Ingen vedtak)   ✓  

       

02.12.21 45/21 Oppfølging av forvaltnings- 

revisjonsrapporten om selvkost 

på byggesak 

1. Kontrollutvalget har merket 

seg at administrasjonen 

har fulgt opp 

• forvaltningsrevisjonsrappor

ten om selvkost på 

byggesak, og avslutter 

herved oppfølgingen av 

kommunestyrets vedtak. 

2. Kontrollutvalget ber 

Romerike revisjon foreta en 

enkel undersøkelse av 

• faktureringsgrad i 

kommuner på Romerike 

som har 100% selvkost, 

herunder å beskrive hva 

som inngår i 

overheadkostnadene. 

Romerike revisjon  ✓  

02.12.21 46/21 Prosjektplan for et forvaltnings-

revisjonsprosjekt om 

1. Kontrollutvalget vedtar 

prosjektplanen, med de 

endringer som fremkom i 

møtet, og ber om at planen 

Romerike revisjon  ✓  
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konsekvenser av korona-

pandemien i Nittedal 

kommune 

legges til grunn for det 

videre prosjektarbeidet. 

2. Prosjektet leveres i juni 

2022, og gjennomføres 

innenfor en ramme på 

inntil 500 timer. 

3. Uavhengighetserklæring for 

oppdragsansvarlig revisor 

tas til orientering. 

02.12.21 47/21 Oppfølging av Revisjonsbrev 

nr. 1 og nr. 2 som gjelder 

årsregnskapet 2019 og 2020 

Kontrollutvalget vil be 

rådmannen gi en ytterligere 

redegjørelse i januarmøtet om 

de forhold som revisjonen 

peker på i Revisjonsbrev nr.1 

og nr. 2. 

Rådmannen  ✓  

02.12.21 48/21 Oppfølging av forvaltnings-

revisjonsrapporten om 

flyktningetjenesten 

Kontrollutvalget utsetter saken 

til neste møte. 

  ✓  

02.12.21 49/21 Delegeringsreglement fra 

kommunestyret til rådmann 

Kontrollutvalget utsetter saken 

til neste møte. 

  ✓  

02.12.21 50/21 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS 

Kontrollutvalget utsetter saken 

til neste møte. 

  ✓  

02.12.21 51/21 Kontrollutvalgets møteplan for 

2022 

Kontrollutvalget avholder 

følgende møter i 2022: 

• Torsdag 20. januar 

• Torsdag 10. februar 

• Torsdag 17. mars 

• Torsdag 5. mai 

  ✓  
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• Torsdag 9. juni 

• Torsdag 1. september 

• Torsdag 27. oktober 

• Torsdag 8. desember 

Kontrollutvalget starter sine 

møter kl. 18:30. 

02.12.21 52/21 Kontrollutvalgets årsplan for 

2022 

Kontrollutvalget utsetter saken 

til neste møte. 

  ✓  

02.12.21 53/21 Evaluering av arbeidet i 

kontrollutvalget 

Kontrollutvalget utsetter saken 

til neste møte. 

  ✓  

02.12.21 54/21 Referater Kontrollutvalget utsetter saken 

til neste møte. 

  ✓  

02.12.21 55/21 Eventuelt Kontrollutvalget utsetter saken 

til neste møte. 

  ✓  

       

 


