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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

19.1.15 1/15 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.     

 2/15 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med og informasjon fra ordføreren til 

orientering. 

    

 3/15 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra og samtalen med rådmannen til 

orientering. 

    

 4/15 Oppfølging av forvaltningsrevisjon – 

Innkjøp 

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering og følger opp 

saken igjen i det første møtet i 2016. 

  Lagt inn i 

tiltaksplanen 

for 

oppfølging  

 

 5/15 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - 

KOSTRA. 

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering og følger opp 

saken igjen i regnskapsavslutningen 

  Lagt inn i 

tiltaksplanen 

for 

oppfølging  

 

 6/15 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - 

Spesialundervisning. 

1. Kontrollutvalget registrerer at administrasjonen mener at rapportens 

anbefalinger knyttet til forvaltningsrevisjon om Spesialundervisning er 

fulgt opp. 

2. Kontrollutvalget ber om at administrasjonen for framtiden sørger for at 

kontrollutvalgets saker legges fram for kommunestyret på en korrekt 

måte.  

    

 7/15 Informasjon om kommunens 

vedlikeholdsplan. 

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.     

 8/15 Habilitetserklæringer for de 

oppdragsansvarlige revisorene.  

1. Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering 

for Nord-Odal kommune og Nord-Odal kommuneskoger KF for 2015 til 

orientering. 

2. Kontrollutvalget tar de oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorenes 

egenvurdering for Nord-Odal kommune og Nord-Odal kommuneskoger 

for 2015 til orientering. 

    

 9/15 Interimsrapport regnskapsrevisjon. Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering.     

 10/15 Revidert plan for forvaltningsrevisjon. 1. Kontrollutvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon og slutter seg til de 

prioriteringer som går fram av plan for forvaltningsrevisjon, pkt. 3.4.  

2. Planen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret tar den reviderte planen for forvaltningsrevisjon for 

2015-2016 til orientering. 

KS  KS 30.4.15 

sak 17/15 

Særutskrift 

21.5.15 

 

Etterlyst  

14.4.15 

Etterlyst 

særutskrift 

13.5.15 

 

 11/15 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014. 1. Kontrollutvalget årsrapport for 2014 vedtas. 

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til 

orientering. 

KS 

 

KS 26.2.15 

sak 10/15 

Særutskrift 

17.3.15 

  

 12/15 Samordning av statlig og kommunalt 

tilsyn. 

Kontrollutvalget slutter seg til det som er sagt i vedtakene til kontrollutvalgene 

i Os, Tolga, Alvdal og Folldal, om tiltak for å bedre kommunikasjonen og 

samordningen med statlig tilsyn. 

Kontroll-

utvalg 

Fjell IKS 
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 13/15 Eventuelt. Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.     

       OK 

20.3.15 14/15 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering     

 15/15 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.     

 16/15 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra og samtalen med rådmannen til 

orientering. 

    

 17/15 Informasjon fra rådmannen om 

tjenestekvalitet og nedskjæringer. 

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.     

 18/15 Skatteoppkrevers årsrapport for 2014. Kontrollutvalget tar saken til orientering og foreslår for Nord-Odal 

kommunestyre å fatte slikt vedtak: 

 Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap for 2014 og Skatteetatens 

kontrollrapport, datert 15.2.15, tas til orientering. 

KS KS 30.4.15 

sak 21/15 

Særutskrift 

21.5.15 

Etterlyst 

særutskrift  

13.5.15 

28.5.15 

10.6.15 

 

 19/15 Bestilling av 

forvaltningsrevisjon/prosjektplan 

forvaltningsrevisjon. 

1. Kontrollutvalget viser til revidert plan for forvaltningsrevisjon for Nord-

Odal kommune for 2013-2016 og vedtar oppstart av et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til Vedlikehold av eiendommer. 

Prosjektet har følgende problemstillinger:    

1. Har Nord-Odal kommune overordnede politiske mål for 

eiendomsforvaltningen? 

2. Har kommunen et rasjonelt system for planlegging og 

styring av eiendomsforvaltningen? 

3. Har kommunen et godt, verdibevarende vedlikehold av sine 

bygninger? 

4. Er de økonomiske rammebetingelsene tilpasset 

eiendomsforvaltningens langsiktige karakter? 

2. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som 

bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget.  

3. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 150 timer og 

kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles og legges fram for 

kontrollutvalget i møtet 31.8.15. 

4. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på 

vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i forhold til tidsplanen 

eller andre forhold, legger sekretariatsleder saken fram for 

kontrollutvalget. 

Hedmark 

Revisjon 

IKS  

 Lagt inn i 

tiltaksplanen 

for 

oppfølging  

 

 20/15 Bestilling av 

selskapskontroll/forvaltningsrevisjon. 

1. Kontrollutvalget viser til revidert plan for selskapskontroll og vedtar 

oppstart av selskapskontroll/forvaltningsrevisjon i GIVAS IKS, knyttet 

intern kontroll med følgende problemstilling: 

 Hvilke rutiner er etablert for å sikre en god intern kontroll i 

selskapet og hvordan fungerer de i praksis? Det fokuseres 

spesielt på områdene innkjøp (bestilling, mottak, attestasjoner) 

Hedmark 

Revisjon 

IKS  

 Lagt inn i 

tiltaksplanen 

for 

oppfølging  
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og reiseregninger (dokumentasjon, satser, attestasjoner) 

2. Det tas forbehold om at det bestilles en tilsvarende kontroll fra de øvrige 

eierkommunene. 

3. Hedmark Revisjon IKS legger fram prosjektplan i neste møte. 

4. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 300 timer.  

5. Tidsfrist fastsettes sammen med prosjektplanen.  

6. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektene på 

vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i forhold til tidsplanen 

eller andre forhold, legger sekretariatsleder saken fram for 

kontrollutvalget. 

 21/15 Informasjon fra tildelingsenheten. Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.     

 22/15 Rapportering iht. oppdragsavtalen pr. 

31.12.14. 

Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 31.12.14 til orientering. 

 

    

 23/15 Eventuelt. Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.     

       OK 

22.5.15 24/15 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.     

 25/15 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.     

 26/15 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra og samtalen med rådmannen til 

orientering. 

    

 27/15 Årsregnskap og årsberetning for Nord-

Odal kommune 2014. 

Kontrollutvalgets uttalelse til Nord-Odal kommunes årsregnskap og 

årsberetning for 2014, oversendes kommunestyret, med kopi til 

formannskapet.  

KS med 

kopi FSK 

KS 18.6.15 

sak 049/15 

Tatt utskrift 

selv fra 

kommunens 

hjemmeside 

 () 

 28/15 Årsavslutningsbrev 2014 – Nord-Odal 

kommune. 

Kontrollutvalget tar saken årsavslutningsbrev fra Hedmark Revisjon IKS til 

orientering og følger opp saken igjen i løpet av høsten 2015. 

    

 29/15 Årsregnskap og årsberetning for Nord-

Odal kommuneskoger KF 2014. 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning for 2014 – Nord-

Odal kommuneskoger KF, oversendes kommunestyret, med kopi til foretakets 

styre og formannskapet. 

KS med 

kopi styret 

og FSK 

KS 18.6.15 

sak 051/15 

Tatt utskrift 

selv fra 

kommunens 

hjemmeside 

 () 

 30/15 Årsavslutningsbrev 2014 – Nord-Odal 

kommuneskoger KF. 

Kontrollutvalget tar saken årsavslutningsbrev fra Hedmark Revisjon IKS til 

orientering og vil be om en orientering fra revisjonen høsten 2015, om hvordan 

bemerkningene er fulgt opp. 

    

 31/15 Informasjon om mobbing i skolen Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.     

 32/15 Behandle rapport, «Overordnet 

selskapskontroll-kommunens 

oppfølging av deleide selskaper.»  

1. Kontrollutvalget tar rapport om overordnet selskapskontroll – kommunens 

oppfølging av deleide selskaper til orientering. 

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

KS KS 18.6.15 

sak 038/15 

Særutskrift 

Lagt inn i 

tiltaksplanen 

for 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

1. Kommunestyret tar rapport om overordnet selskapskontroll – 

kommunens oppfølging av deleide selskaper til orientering. 

2. Kommunestyret ber administrasjonen sørge for å oppdatere 

eierskapsmeldingen. 

3. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen 

om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.2.16. 

22.6.15 oppfølging  

 33/15 Prosjektplan forvaltningsrevisjon - 

intern kontroll GIVAS. 

1. Kontrollutvalget viser til revidert plan for selskapskontroll og vedtar 

oppstart av selskapskontroll/forvaltningsrevisjon i GIVAS IKS, knyttet 

intern kontroll. 

2. Prosjektet har følgende problemstillinger: 

 

DEL I: Innkjøp/kontraktsoppfølging  

 Har GIVAS IKS etablert en tilfredsstillende internkontroll 

for innkjøp og kontraktsoppfølging? Herunder; følges 

eventuelle utarbeidede rutiner i praksis?  

 I hvilken grad har GIVAS IKS etterlevd regelverket for 

offentlige anskaffelser?  

 Har GIVAS IKS etablert rammeavtaler for kjøp av varer og 

tjenester som selskapet kjøper regelmessig?  

DEL II: Reiseregninger  

 Har GIVAS IKS etablert tilfredsstillende internkontroll for å 

sikre at utbetalingene av reisegodtgjørelser er riktige? 

Herunder; følges eventuelle utarbeidede rutiner i praksis?  

 I hvilken grad skjer utbetalingene av reisegodtgjørelse i 

henhold til gjeldende reiseregulativ?  

3. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som 

bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget.  

4. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 300 timer og 

kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles og legges 

fram for kontrollutvalget i november 2015. 

5. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på 

vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i forhold til tidsplanen 

eller andre forhold, legges saken fram for kontrollutvalget. 

Hedmark 

Revisjon 

IKS  

 Lagt inn i 

tiltaksplanen 

for 

oppfølging  

 

 34/15 Statusrapport oppdragsavtale 1.tertial, 

Hedmark Revisjon IKS 

Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. tertial 2015 til orientering     

 35/15 Eventuelt. Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.     
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       OK 

31.8.15 36/15 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.     

 37/15 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.     

 38/15 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra og samtalen med rådmannen til 

orientering. 

    

 39/15 Rutiner rundt ansatte som ikke 

fungerer i en kommunal stilling 

Kontrollutvalgets takker for informasjonen og tar saken til orientering.     

 40/15 Ny informasjon om IKT-sikkerhet og 

informasjonssikkerhet (dvs. 

internkontrollsystemer). 

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.     

 41/15 Bestilling prosjektplan 

forvaltningsrevisjon i NAV. 

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Nord-Odal 

kommune for 2015-2016 og bestiller en 

prosjektplan/forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til NAV kommune og i 

samarbeid med NAV stat  

2. Prosjektet har følgende problemstillinger: 

a. Hvordan er NAV Nord-Odal organisert og styrt, og hvordan 

fungerer organisasjons- og styringsmodellen? 

1. Hvordan fungerer samarbeidet mellom kommunen og NAV stat 

når det gjelder styringen av NAV Nord-Odal? 

− Sikrer samarbeidsordningen at kommunen og staten er 

likeverdige samarbeidspartnere? 

− I hvilken grad er hovedutvalg for komité for helse og 

omsorg i Nord-Odal kommune involvert i NAV- 

kontorets drift og utvikling? 

2. Hvordan fungerer samarbeid og styring mellom kommunens 

ledelse og NAV Nord-Odal? 

3. Har NAV Nord-Odal etablert et system for internkontroll? 

b. Hvilken effekt har opprettelsen av kontoret hatt for brukerne, og 

hvordan har NAV Nord-Odal lykkes i å nå de sentrale målene for 

reformen? 

1. I hvilken grad har opprettelsen av NAV Nord-Odal gitt positive 

resultater for brukerne? 

2. Er det etablert rutiner for saksbehandling/enkeltvedtak som sikrer 

at kravene i gjeldende lover/forskrifter blir fulgt? 

3. Prosjektplanen legges fram i neste møte. 

Hedmark 

Revisjon 

IKS  

 Lagt inn i 

tiltaksplanen 

for 

oppfølging  

 

 42/15 Oppdragsansvarlig revisors 

(regnskapsrevisjon) habilitetserklæring 

for Nord-Odal kommune og Nord-

Odal kommuneskoger KF for 

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering for 

Nord-Odal kommune, til orientering. 
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revisjonsåret 2015. 

 43/15 Oppdragsavtale kontrollutvalget/ 

Hedmark Revisjon IKS for 2016. 

Oppdragsavtalen med Hedmark Revisjon IKS for 2016 godkjennes. 
 

    

 44/15 Forslag til budsjett for kontroll- og 

tilsynsarbeidet for 2016.  

1. Følgende forslag til ramme for budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen 

for Nord-Odal kommune vedtas og oversendes kommunen som 

kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2016. 

 

 Budsjett 2016 

Kontrollutvalget             54 050  

Sekretariatet 225 000 

Revisjonen 892 500 

Totalt         1 171 550  

 

2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende 

budsjettet for Nord-Odal kommune 2016. 

3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av 

bevilgede beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget, 

Hedmark Revisjon IKS og Glåmdal sekretariat IKS til orientering. 

 

Brev fra sekretariatet til kommunen 1.11.15, økning i revisjonens budsjett etter 

enstemmig vedtak i representantskapet. Nytt forslag blir som følger: 

 

 Budsjett 2016 

Kontrollutvalget             54 050  

Sekretariatet 225 000 

Revisjonen 945 000 

Totalt         1 224 050  
 

Nord-

Odal 

kommune 

 

. 

KS 17.12.15 

Ikke mottatt 

særutskrift 

 

Melding fra 

kommunen 

e-post 

21.1.16: 

Kontroll-

utvalgets 

forslag 

inkludert 

økningen i 

revisjonens 

budsjett 

vedtatt 

 

Purret opp 

flere ganger 

 

 45/15 Eventuelt. Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt     

       OK 

16.11.15 46/15 Velkommen til det nye 

kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget tar den foreløpige informasjonen til orientering. 

 

    

 47/15 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.     

 48/15 Presentasjon av og informasjon fra 

Hedmark Revisjon IKS. 

Kontrollutvalget tar informasjonen fra Hedmark Revisjon IKS til orientering.     

 49/15 Tertialrapport, 2. tertial 2016 – 

Hedmark Revisjon IKS. 

1. Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 2. tertial 2015 til orientering. 

2. Kontrollutvalget tar daglig leders informasjon om oppdragsavtalen til 

orientering. 

    

 50/15 Revisjonsstrategien for revisjonsåret Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategien for Nord-Odal     
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2015. kommune for 2015 til orientering. 

 51/15 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.     

 52/15 Samtale med rådmannen Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til 

orientering. 

    

 53/15 Rapport forvaltningsrevisjon – 

Vedlikehold av eiendommer.  

1. Kontrollutvalget tar rapport om Vedlikehold av eiendommer til 

orientering. 

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

a. Kommunestyret tar rapport om Vedlikehold av eiendommer til 

orientering. 

b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens 

anbefalinger. 

c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen 

om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.9.16. 

KS KS 17.12.15 

sak 074/15 

 

Utskrift 

23.12.15 

Lagt inn i 

tiltaksplanen 

for 

oppfølging  

 

 54/15 Prosjektplan forvaltningsrevisjon NAV 1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Nord-Odal 

kommune for 2015-2016 og bestiller en 

prosjektplan/forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til NAV kommune og i 

samarbeid med NAV stat  

2. Prosjektet har følgende problemstillinger: 

A. Hvordan er NAV Nord-Odal organisert og styrt, og hvordan 

fungerer organisasjons- og styringsmodellen? 

1. Hvordan fungerer samarbeidet mellom kommunen og NAV 

stat når det gjelder styringen av NAV Nord-Odal? 

− Sikrer samarbeidsordningen at kommunen og staten 

er likeverdige samarbeidspartnere? 

− I hvilken grad er hovedutvalg for komité for helse 

og omsorg i Nord-Odal kommune involvert i NAV- 

kontorets drift og utvikling? 

2. Hvordan fungerer samarbeid og styring mellom kommunens 

ledelse og NAV Nord-Odal? 

3. Har NAV Nord-Odal etablert et system for internkontroll? 

B. Hvilken effekt har opprettelsen av kontoret hatt for 

brukerne, og hvordan har NAV Nord-Odal lykkes i å nå de 

sentrale målene for reformen? 

1. I hvilken grad har opprettelsen av NAV Nord-Odal gitt 

positive resultater for brukerne? 

2. Er det etablert rutiner for saksbehandling/enkeltvedtak som 

sikrer at kravene i gjeldende lover/forskrifter blir fulgt? 

3. Avgrensningene i forhold til undersøkelsen går fram av prosjektplanens 

pkt. 6.  

Hedmark 

Revisjon 

IKS  

 Lagt inn i 

tiltaksplanen 

for 

oppfølging 

 

 



Oppfølging KU-saker Nord-Odal-2015  

Sist redigert 11.03.2016 8 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
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4. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger eller 

områder som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget.  

5. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 250 timer og 

kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles og legges 

fram for kontrollutvalget i møtet i juni 2016. 

6. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på 

vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i forhold til tidsplanen 

eller andre forhold, legger sekretariatsleder saken fram for 

kontrollutvalget. 

 55/15 Kontrollutvalgets årsplan for 2016. 1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen, med de endringer som 

framkom i møtet, som kontrollutvalgets årsplan for 2016. 

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2016 til 

orientering. 

KS KS 17.12.15 

sak 078/15 

 

Utskrift 

23.12.15 

  

 56/15 Kontrollutvalgets tilsynsansvar med 

regnskapsrevisjon og forvaltnings-

revisjon. Oppsummering 2015. 

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderingene som går fram av  

1. Vurdering av regnskapsrevisjon pr. 31.12.15. 

2. Vurdering av forvaltningsrevisjon pr. 31.12.15. 

    

 57/15 Overføring av erfaringer – møte 

mellom nye og gamle medlemmer. 

Kontrollutvalget tar med seg tidligere kontrollutvalgs erfaringer i sitt arbeid 

videre. 

    

 58/15 Eventuelt. Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.     

       OK 

      2015 OK 

 


