Oppfølging KU-saker Eidskog-2018
Møte
1.2.18

Saknr.

Sak

1/18 Referater, orienteringer og diskusjoner.
2/18 Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors
vurdering av uavhengighet.
3/18 Statusrapport 2. halvår 2017 (pr.
31.12.17).

4/18 Oppdragsavtalen for 2018.
5/18 Revisjonsrapport interim 2017 –
regnskapsrevisjon.

6/18 Kontrollutvalgets årsrapport for 2017.

7/18 Eventuelt.
8/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte.
15.2.18

9/18 Samtale med ordføreren.
10/18 Samtale med rådmannen.
11/18 Oppfølging av revisjonsrapporter,
regnskapsrevisjon.
12/18 Oppfølging av rapport om
Eiendomsskatt.
13/18 Innkjøpsordningen i Eidskog.
14/18 Bestilling av forvaltningsrevisjon i tråd
med plan for 2017-2020.
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Vedtak
Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.
Kontrollutvalget tar de oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorenes
egenvurdering av uavhengighet for Eidskog kommune for 2018 til
orientering.
1. Kontrollutvalget tar statusrapport for oppdragsavtalen pr. 31.12.17
orientering.
2. Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende
forslag til vedtak:
1) Kommunestyret bevilger kr 27 750 (30 timer x kr 925) til
Hedmark Revisjon IKS som restbetaling for rapporten om
Eiendomsskatt.
2) Beløpet finansieres ved motregning mindreforbruk fra 2016 (kr
27 000) (som tidligere ikke har blitt fakturert fra Hedmark
Revisjon IKS).
3) Resterende beløp på kr 750,- dekkes av kontrollutvalgets
øvrige budsjettposter.
Oppdragsavtalen med Hedmark Revisjon IKS for 2018 godkjennes.
1. Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding fra rådmannen i neste
møte, om hvordan han tenker at årsavslutningsbrevet for 2016 og
interimrapporten for 2017 blir fulgt opp.
2. For øvrig tar kontrollutvalget revisjonens rapportering til
orientering.
1. Kontrollutvalget årsrapport for 2017 vedtas.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2017
til orientering.
Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.
Evalueringen tas til etterretning.

Sendes/
behandles

Behandlet

Oppfølging

Ferdig



KS



KS 20.3.18
sak 011/18
Særutskrift
22.3.18




KS



KS 20.3.18
sak 010/18
Særutskrift
22.3.18



OK



Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.
Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til
orientering.
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Saken utsettes til neste møte i kontrollutvalget.

Kontrollutvalget tar redegjørelsene fra rådmannen til orientering.
Saken utsettes til et senere møte.


Rådmannen

Lagt inn i
tiltaksplanen
for oppfølging

Hedmark
Revisjon

Lagt inn i
tiltaksplanen
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Oppfølging KU-saker Eidskog-2018
Møte

Saknr.

Sak

15/18 Eventuelt.
16/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte.
16.3.18

17/18 Referater, orienteringer og diskusjoner.
18/18 Samtale med ordføreren.
19/18 Samtale med rådmannen.
20/18 Oppfølging av rapport om
Eiendomsskatt.

Vedtak

Behandlet

Oppfølging

Ferdig

for oppfølging


Neste møte i kontrollutvalget utsettes fra 8. mars til fredag 16. mars
2018.
Evalueringen tas til etterretning.
Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.
Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.
Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til
orientering.
1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.
2. Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende
forslag til vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen avklare spørsmålet om
gyldigheten av verdivurderingen av næring, verk og bruk for
2017.
2. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at lovverket knyttet
til eiendomsskatt (som eks. eiendomsskatteloven,
forvaltningsloven, egne vedtekter osv.) blir fulgt i det videre
arbeidet med eiendomsskatt.
3. Kommunestyret ber rådmannen tydeliggjøre rolleforståelsen i
eiendomsskatteprosessen.
4. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp disse
punktene igjen i ettertid.
3. Kontrollutvalget følger opp saken igjen i neste møte

Kommunestyrets vedtak:
 Kommunestyret viser til sak 20/18 fra 20.mars 2018 og ber
rådmannen følge opp denne saken.
21/18 Skatteoppkrevers årsrapport for 2017 og Kontrollutvalget tar saken til orientering og foreslår for Eidskog
kontrollrapport Skatteetaten for 2017.
kommunestyre å fatte vedtak:
 Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap for 2017 og
Skatteetatens kontrollrapport, datert 15.2.18 tas til orientering
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Sendes/
behandles
IKS


OK



KS

KS 8.5.18
Sak 024/18
Særutskrift
16.5.18



KS

KS 8.5.18
Sak 026/18
Særutskrift
16.5.18
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Oppfølging KU-saker Eidskog-2018
Møte

Saknr.

Sak

Vedtak

22/18 Rapport selskapskontroll i Eskoleia AS. 1.
2.

Kontrollutvalget tar rapporten om selskapskontroll - Etikk,
tiltakstilbud og resultatoppnåelse i Eskoleia AS til orientering.
Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tar rapportene om selskapskontroll - Etikk,
tiltakstilbud og resultatoppnåelse i Eskoleia AS til orientering,
som har følgende anbefalinger til eierne:
 Vi anbefaler at kommunestyrene gjør en vurdering
vedrørende om det skal utarbeides årlige
eiermeldinger og om det bør fastsettes tydeligere krav
til utøvelsen av eierskapet i
generalforsamlingen/representantskapet.
 Vi anbefaler at det inngås en samarbeidsavtale
mellom eierne, særlig siden selskapet har endret seg
siden kommunene inngikk eierskapet og fordi det er
sannsynlig at endringer også vil forekomme i
fremtiden.
 Vi vil også anbefale at det gjøres en vurdering av
rutiner for oppfølgingen av kommunestyrevedtak i
eierrepresentasjonen i generalforsamling/
representantskap. Dette for å sikre at kommunestyrets
vedtak blir tatt opp i generalforsamling/
representantskapet og at eierskapet dermed blir
ivaretatt på en god måte.
2. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra eier om hvordan
anbefalingene i eierstyringskontrollen er fulgt opp, innen
1.1.2019.
3. Kommunestyret følger opp forslaget om å flytte Eskoleia AS
og hvordan denne prosessen har foregått.

Sendes/
behandles
KS

Behandlet
KS 8.5.18
Sak 025/18
Særutskrift
16.5.18

Oppfølging

Ferdig


Lagt inn i
tiltaksplanen
for oppfølging

Kommunestyret vedtok en endring i pkt. 3 og et nytt punkt 4:
3. Kommunestyret følger opp forslaget om å flytte Eskoleia AS.
En konkret forslag om flytting skal behandles i kommunestyret
i Eidskog kommune.
4. Kommunestyret er bekymret for kostnadsaspektet og
tilgjengeligheten for brukerne i en eventuell flytting av
Eskoleia.
23/18 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors
vurdering av uavhengighet.
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Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering
for Eidskog kommune for 2018, til orientering.
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Oppfølging KU-saker Eidskog-2018
Møte

Saknr.

Sak

24/18 Høring sammenslåing av sekretariater.

25/18 Eventuelt.
26/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte.
3.5.18

27/18 Referater, orienteringer og diskusjoner.
28/18 Samtale med ordføreren.
29/18 Oppfølging eiendomsskatt, informasjon
fra klagenemnd og sakkyndig nemnd.
30/18 Informasjon om vedlikeholdsplanen for
kommunale bygg.
31/18 Informasjon om næringsutvikling, og
K+.
32/18 Samtale med rådmannen.
33/18 Oppfølging av rapport om
Eiendomsskatt.

34/18 Folkehelseoversikt i Eidskog.
35/18 Sosialhjelp, utvikling i økonomisk
sosialhjelp.
36/18 Vurdering av bestilling av
selskapskontroll.
37/18 Eventuelt.
38/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte.
31.5.18

Vedtak

Sendes/
Behandlet
behandles
Kontrollutvalget ser positivt på en slik sammenslåing og ønsker lykke til Rep.skapet i
med den videre prosessen.
Glåmdal
sekretariat
Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.
Evalueringen tas til etterretning.

Ferdig



OK




Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.



Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.



Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.
1. Kontrollutvalget vurderer kommunestyrets behandling av KU-sak
20/18 før de tar stilling til eventuell oppfølging.
2. For øvrig tar kontrollutvalget rådmannens redegjørelse til
orientering
Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.
Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.




Lagt inn i
tiltaksplanen
for oppfølging





Kontrollutvalget avventer nærmere bestilling inntil det foreligger en
revidert plan for selskapskontroll.
Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.
Evalueringen tas til etterretning.

39/18 Årsregnskap og årsberetning 2017 Eidskog kommune.

Kontrollutvalgets uttalelse til Eidskog kommunes årsregnskap og
årsberetning for 2017, oversendes kommunestyret, med kopi til
formannskapet.

40/18 Årsavslutningsbrev 2017 – Eidskog
kommune.
41/18 Avviklingsregnskap 2017 - Eidskog
Næringsservice KF.

Kontrollutvalget tar saken årsavslutningsbrev fra Hedmark Revisjon
IKS til orientering og vil følge opp bemerkningene i neste møte.
Kontrollutvalgets uttalelse avviklingsregnskapet for Eidskog
Næringsservice KF oversendes kommunestyret, med kopi til
avviklingsregnskapets styre/formannskapet

42/18 Eiendomsskatt – diskusjonssak.

Kontrollutvalget vil følge saken videre, ved å undersøke om rådmannen
følger opp kommunestyrets vedtak (KS-sak 20/18) pkt. 7
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Oppfølging

KS med
kopi FSK



OK


KS 19.6.18
sak 040/18
Tatt utskrift
selv


KS med
kopi FSK
og styret



KS 19.6.18
sak 041/18
Tatt utskrift
selv



Lagt inn i
tiltaksplanen
for oppfølging
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Oppfølging KU-saker Eidskog-2018
Møte

Saknr.

Sak

43/18 Anmodning om revidering av
kontrollutvalgets reglement.

44/18 Eventuelt.
45/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte.
23.8.18

46/18 Referater, orienteringer og diskusjoner.
47/18 Samtale med ordføreren.
48/18 Informasjon om barnehagenes
avvikssystem.
49/18 Henvendelse til kontrollutvalget.
50/18 Samtale med rådmannen.
51/18 Oppfølging av revisjonens
årsavslutningsbrev 2017.
52/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjon om
Samhandlingsreformen.
53/18 Bestilling av forvaltningsrevisjon Innkjøp.

Vedtak
Kontrollutvalget foreslår følgende for kommunestyret:
 Kontrollutvalgets reglement, vedtatt i kommunestyret 16.6.16,
opprettholdes uendret som reglement for kontrollutvalgets
virksomhet.
Kontrollutvalget tar endringen til orientering.
Evalueringen tas til etterretning.

Behandlet
KS-19.6.18
sak 050/18
Ikke mottatt
utskrift

Oppfølging

Ferdig


Kontrollutvalgets
reglement
opprettholdes



OK


Kontrollutvalget tar referater, orienteringer og diskusjoner til
orientering.
Kontrollutvalget tar samtalen med fungerende ordfører til orientering.
Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.




Kontrollutvalget tar saken foreløpig til orientering og tar stilling til
videre behandling i et senere møte.
Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.



Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.



Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering



1.

2.

3.

4.

5.
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Sendes/
behandles
KS

Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Eidskog
kommune for 2017-2020 og vedtar oppstart av et
forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til Innkjøp i Eidskog.
Prosjektet har følgende problemstillinger:
1) Følger Eidskog kommune lov og forskrift for offentlige
anskaffelser?
i) Herunder har kommune etablert betryggende
internkontroll for å sikre at regelverket følges?
2) Har kommunen oppnådd de ønskede effekter etter
utmeldelsen av RIIG.
Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre
problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med
kontrollutvalget.
Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 250 timer og
kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles og legges
fram for kontrollutvalget senest i det første møtet etter
sommerferien 2019.
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



Hedmark
Revisjon
IKS



Lagt inn i
tiltaksplanen
for oppfølging
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Oppfølging KU-saker Eidskog-2018
Møte

Saknr.

Sak

54/18 Statusrapport oppdragsavtalen 1. halvår
2018.
55/18 Forslag til budsjett for kontroll- og
tilsynsarbeidet for 2019.

56/18 Revidering av plan for selskapskontroll
for 2018-2019.
57/18 Eventuelt.
58/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte.

Vedtak

Sendes/
behandles

Behandlet

Oppfølging

Ferdig

for kontrollutvalget.
Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2018 til orientering.
1.

Følgende forslag til ramme for budsjettet for kontroll- og
tilsynsordningen for Eidskog kommune vedtas og oversendes
kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2019.
Budsjett 2019
Kontrollutvalget
98 000
Sekretariatet
252 000
Revisjonen
1 194 375
Totalt
1 544 375
2. Det tas forbehold om representantskapet i Hedmark Revisjon IKS
sin behandling av budsjettet for 2019.
3. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret
vedrørende budsjettet for Eidskog kommune 2019.
4. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av
bevilgede beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes
kontrollutvalget, Hedmark Revisjon IKS og Glåmdal sekretariat
IKS til orientering
Saken utsettes til neste møte.


Eidskog
kommune



KS 6.12.18
102/18
Er ok




Endringen av møteplanen ble vedtatt. Det sendes ut e-post om
endringen.
Evalueringen tas til etterretning.

14.9.18

59/18 Oppfølging av mottatt henvendelse til
kontrollutvalget.

1.

18.10.18

60/18 Oppfølging av mottatt henvendelse til
kontrollutvalget.

1.


OK


Kontrollutvalget følger opp saken ved å be om å få komme i
kommunestyrets møte 23.10.18 for å legge fram en sak for
kommunestyret.
2. Kontrollutvalgets leder og sekretariatsleder får fullmakt fra
kontrollutvalget om å ta et møte med kommunens administrative og
politiske ledelse i forkant av kommunestyrets møte for å orientere
om saken.

2.

Kontrollutvalget beklager at de ikke får anledning til å komme i
kommunestyret 23.10.18 for å legge fram en sak for
kommunestyret.
Kontrollutvalget sender saken til Fylkesmannen i Hedmark til
vurdering av videre av saksbehandling.

OK


Saken sendt
fylkesmannen
23.10.18

OK

Sist redigert 08.02.2019
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Oppfølging KU-saker Eidskog-2018
Møte
1.11.18

Saknr.
61/18
62/18
63/18
64/18

Sak

Vedtak

Referater, orienteringer og diskusjoner.
Samtale med ordføreren.
Samtale med rådmannen.
Status i saken om mottatt henvendelse
til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.
Kontrollutvalget tar samtalen med fungerende ordfører til orientering.
Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering
1. Kontrollutvalget beklager igjen at de ikke har tilstrekkelig tillit til at
saken kan legges fram for kommunestyret uten å involvere
kommunens politiske og administrative ledelse.
2. Hvis ikke kontrollutvalget får beskjed innen 8.11.18, om at saken
kan settes opp i kommunestyret, gir kontrollutvalget beskjed til
varslerens advokat om at kontrollutvalget ikke når fram med sin
sak.
3. Kontrollutvalget følger opp kommunens varslingsrutiner i en senere
sak.
Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.






Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.



Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategien for
revisjonsåret 2018 i Eidskog kommune til orientering.
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til revidert plan for
selskapskontroll for 2018-2019 og oversender saken til kommunestyret
med følgende forslag til vedtak:
1. Kommunestyret slutter seg til den reviderte planen for
selskapskontroll for Eidskog kommune for 2018-2019.
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget anledning til å gjøre
endringer i planen hvis forutsetningene skulle endre seg, jf.
forskrift om kontrollutvalg § 13
1. Kontrollutvalget opprettholder bestillingen i henhold til forslaget
fra Hedmark Revisjon IKS.
2. Den anonyme henvendelsen følges opp til neste møte, og
kontrollutvalget får informasjon om saken da.
3. Henvendelsen fra daglig leder i Eskoleia AS settes opp til
behandling i neste møte, sammen med oppfølging av
selskapskontroll i Eskoleia AS
Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.



65/18 Oppfølging av informasjonen om
trygghetsstandard i sykehjem.
66/18 Orientering om brukerundersøkelser på
helse- og omsorg.
67/18 Orientering om revisjonsstrategien for
revisjonsåret 2018.
68/18 Revidering av plan for selskapskontroll
for 2018-2019.

69/18 Eventuelt.

70/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte.
15.11.18

71/18 Status i saken om mottatt henvendelse
til kontrollutvalget.

1.
2.

Sist redigert 08.02.2019

Sendes/
behandles

Behandlet

Oppfølging

Ferdig



KS



KS 061218
Sak 096/18



Lagt inn i
tiltaksplanen
for oppfølging


OK


Kontrollutvalget tar foreløpig informasjonen fra varslerens advokat
til etterretning.
Som en konsekvens av dette kan ikke kontrollutvalget følge opp
kommunestyrets vedtak i sak 079/18 fra møtet 13.11.18
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Oppfølging KU-saker Eidskog-2018
Møte

13.12.18

Saknr.

Sak

72/18
73/18
74/18
75/18

Referater, orienteringer og diskusjoner.
Samtale med ordføreren.
Samtale med rådmannen.
Interimrapport regnskapsrevisjon,
regnskapsår 2018, med foreløpig
informasjon om oppfølging av
årsavslutningsbrevet for 2017.
76/18 Hvordan beregner kommunen selvkost?
Orientering om selvkostbestemmelsene
og beregningene.
77/18 Oppfølging av selskapskontroll i
Eskoleia AS.

78/18 Mottatt henvendelse fra Eskoleia AS.

79/18 Revidering av plan for
forvaltningsrevisjon.

80/18 Årsplan for kontrollutvalget for 2019

81/18 Status i saken om mottatt henvendelse
til kontrollutvalget (varslersak) –
OPPSUMMERING

82/18 Mottatt telefonisk henvendelse til
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Vedtak

Sendes/
behandles

Behandlet

Oppfølging

Ferdig
OK





Kontrollutvalget tar referatene og informasjon til orientering
Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.
Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering
Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering og administrasjonens
tilbakemelding til orientering.



Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering

1.

Kontrollutvalget tar selskapets tilbakemelding om oppfølging av
anbefalingen i forvaltningsrevisjon til orientering og anser
anbefalingen som fulgt opp.
2. Kontrollutvalget tar eiers tilbakemelding om oppfølging av
anbefalinger i eierskapskontrollen til orientering, og anser
anbefalingene som delvis fulgt opp.
3. Kontrollutvalget følger opp eierskapskontrollen igjen i det første
møtet etter sommerferien 2019.
Kontrollutvalget mener at de ikke er rett instans til å svare på
henvendelsen fra Eskoleia AS, men forutsetter at aksjeloven og KS sine
anbefalinger om eierstyring følges.
1. Kontrollutvalget vedtar revidert plan for forvaltningsrevisjon for
2019-2020 med de prioriteringene som går fram av plan for
forvaltningsrevisjon, pkt. 2.1
2. Planen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 Kommunestyret vedtar revidert plan for forvaltningsrevisjon
for 2019-2020 med de prioriteringene som går fram av plan for
forvaltningsrevisjon, pkt. 2.
1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen, med de endringer
som framkom i møtet, som kontrollutvalgets årsplan for 2019.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2019 til
orientering.
1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt den nye varslingsplakaten.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 Kommunestyret tar KU-sak 81/18 - «Status i saken om
mottatt henvendelse til kontrollutvalget (varslersak) –
OPPSUMMERING» til orientering.
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og følger opp



Lagt inn i
tiltaksplanen
for oppfølging



KS



KS 5.2.19
Sak 004/19
Utskrift
7.2.19

KS

KS



KS 5.2.19
Sak 006/19
Utskrift
7.2.19
KS 5.2.19
Sak 007/19



Utskrift
7.2.19
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Oppfølging KU-saker Eidskog-2018
Møte

Saknr.

Sak

kontrollutvalget.
83/18 Eventuelt.
84/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte.

Vedtak
henvendelsene i en annen sammenheng.
Spørsmål om kombinasjonen av KU-medlem og kommuneoverlege
sendes rådmannen.
Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning

Sendes/
behandles

Behandlet

Oppfølging

Ferdig


Rådmann


OK
OK

2018
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