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MØTEPROTOKOLL 

Eidsvoll kontrollutvalg 

Dato: 14.11.2016 kl. 17:00 
Sted: Rådhuset, møterom 322 
Arkivsak: 15/00012 

Tilstede: Vegard Ellingsen (leder), Jorunn Mathiesen (nestleder), Lars 
Henrik Øberg, Vidar Doknes.  

Møtende 
varamedlemmer: 

- 

Forfall: Ingrid Rongen 

Andre: Fra administrasjonen: Økonomisjef David Eriksen i sak 44/16. 
Fra Romerike revisjon: Prosjektleder forvaltningsrevisjon Inger 
Berit Faller og forvaltningsrevisor Lars Ivar Nysterud. 

Protokollfører: Konsulent Øystein Hagen     
Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
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(ØRU) og Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) 
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49/16 15/00115-5 
Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-
2020 
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50/16 
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51/16 
15/00263-
12 

Eventuelt 11 

 
 
Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten.  
 
 
Møtet hevet kl. 19:35.  
 
 
Eidsvoll, 14.11.2016  
 
 
 
Vegard Ellingsen (sign.)  
Kontrollutvalgsleder 
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Saker til behandling 

44/16 Orientering ved rådmannen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 14.11.2016 44/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget fikk en redegjørelse fra økonomisjef David Eriksen. 
Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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45/16 Forvaltningsrevisjonsprosjektet - Eiendomsforvaltning på 
formålsbygg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 14.11.2016 45/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret 
med følgende innstilling: 
1. Kommunestyret har merket seg rådmannens igangsatte tiltak i forhold til 

rapportens anbefalinger og tar rapporten til orientering. 
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp rapportens anbefalinger. 
 
 
Møtebehandling 
Prosjektleder forvaltningsrevisjon Inger Berit Faller og forvaltningsrevisor Lars Ivar 
Nysterud presenterte forvaltningsrevisjonsrapporten.  
Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret 
med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret ber rådmannen: 
1. Fullføre implementering av internkontrollmodulen og et FDV-system i henhold til 

egne mål og tidsfrister, herunder opplæring og kompetanseheving av teknikere.  
2. Sikre at dokumentasjon knyttet til byggene kvalitetssikres, lagres og brukes på en 

hensiktsmessig måte. Dette gjelder for eksempel FDV-dokumentasjon, 
samsvarserklæringer og branndokumentasjon. 

3. Tilstrebe god oversikt over vedlikeholdsbehovene, blant annet gjennom 
kartlegging, slik at dette kan legges fram for de folkevalgte som et fullgodt 
grunnlag for ressursprioritering. 

4. Få på plass en helhetlig eiendomsstrategi.  
 
Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp rapportens anbefalinger. 
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46/16 Revisjonsåret 2015/2016 rapport fra Romerike Revisjon 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 14.11.2016 46/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Kontrollutvalget tar rapport fra Romerike Revisjon for revisjonsåret 2015/2016 til 
orientering. 

Møtebehandling 
Prosjektleder forvaltningsrevisjon Inger Berit Faller presenterte rapport om 
revisjonsåret 2015/2016.  
Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. 

Vedtak  
Kontrollutvalget tar rapport fra Romerike Revisjon for revisjonsåret 2015/2016 til 
orientering. 
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47/16 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 14.11.2016 47/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Saken tas til orientering. 

Møtebehandling 
Revisjonen orienterte om sin løpende virksomhet. 

Vedtak  
Saken tas til orientering. 
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48/16 Revisjonsundersøkelse av Øvre Romerike Utvikling (ØRU) og 
Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 14.11.2016 48/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget bestiller en revisjonsundersøkelse fra Romerike Revisjon:  
 
1.  

a) Hvilke tiltak har styret i ØRU gjort for å følge opp nummererte brev og 
revisjonsberetninger fra revisjonen. 

b) Hvilke rutiner har ØRIK hatt for å forsikre seg at bonuser blir innbetalt i 
henhold til avtaler. 

2. Kontrollutvalget ønsker å danne seg et bilde av i hvilken grad det er utbetalt 
bonus i henhold til avtalen og til hvem.   

3. Selskapets revisor, Romerike Revisjon, legger frem en redegjørelse over de 
revisjonshandlinger som er utført i perioden 2010 – 2016 som et vedlegg. 

4. Det legges til grunn en tidsramme på 350-400 timer. Ved behov for vesentlige 
endringer av prosjektet tas dette opp med kontrollutvalget. Endelig rapport 
leveres til behandling i kontrollutvalget i februar 2017. 

 
Prosjektplan Forvaltningsrevisjon – styreansvar og økonomioppfølging i ØRU/ØRIK 
vedtas. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget drøftet saken. 
Revisjonen presenterte prosjektplanen for prosjektet. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget bestiller en revisjonsundersøkelse fra Romerike Revisjon:  
 
1.  

a) Hvilke tiltak har styret i ØRU gjort for å følge opp nummererte brev og 
revisjonsberetninger fra revisjonen. 

b) Hvilke rutiner har ØRIK hatt for å forsikre seg at bonuser blir innbetalt i 
henhold til avtaler. 

2. Kontrollutvalget ønsker å danne seg et bilde av i hvilken grad det er utbetalt 
bonus i henhold til avtalen og til hvem.   

3. Selskapets revisor, Romerike Revisjon, legger frem en redegjørelse over de 
revisjonshandlinger som er utført i perioden 2010 – 2016 som et vedlegg. 

4. Det legges til grunn en tidsramme på 350-400 timer. Ved behov for vesentlige 
endringer av prosjektet tas dette opp med kontrollutvalget. Endelig rapport 
leveres til behandling i kontrollutvalget i februar 2017. 
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Prosjektplan Forvaltningsrevisjon – styreansvar og økonomioppfølging i ØRU/ØRIK 
vedtas. 
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49/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 14.11.2016 49/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Forslag til overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020 vedtas, med 
de endringer som fremkom i møtet, og oversendes kommunestyret med følgende 
innstilling: 
 

1. Plan for selskapskontroll vedtas. 
2. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å foreta endringer i planen. 

 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget drøftet plan for selskapskontroll. 
 
Selskaper der flere kommuner er eiere, vil sekretariatet samordne kontrollen gitt at 
flere kontrollutvalg har prioritert samme selskap. Kontrollutvalget vil behandle en sak 
om dette Q1 2017.  
 
Vedtak  
Forslag til overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020 vedtas, med 
de endringer som fremkom i møtet, og oversendes kommunestyret med følgende 
innstilling: 
 

1. Plan for selskapskontroll vedtas. 
2. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å foreta endringer i planen. 
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50/16 Referater 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 14.11.2016 50/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar referatene og redegjørelsen til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
- 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar referatene og redegjørelsen til orientering. 
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51/16 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 14.11.2016 51/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 
 
 
 
Møtebehandling 
- 
 
 
Vedtak  
(ingen vedtak) 
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1 OM ROMERIKE REVISJON IKS 

1.1 Formål og organisering 

 

Romerike revisjon IKS (RRI) utfører revisjon og rådgivning for deltakerkommunene.  Dette skal skje 

gjennom dialog og samhandling med de folkevalgte og på administrativt nivå i deltakerkommunene. 

Kontrollaktiviteten vi utfører skal bidra til å styrke tilliten til kommunalforvaltningen på Romerike.  

 

RRI tilbyr også deltakerkommunene tjenester utover de lovpålagte oppgavene innenfor selskapets 

kompetanseområde. 

 

Selskapet skal også: 

- gi innspill til forbedringer i kommunenes kvalitetsarbeid 

- veilede om regelverk m.m. 

- videreformidle gode eksempler og bidra til læring mellom deltakerkommunene 

 

Selskapet er organisert i henhold til lov om interkommunale selskaper, og eies av kommunene 

Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, 

Skedsmo, Sørum og Eidsvoll. Eier- og ansvarsandelene er fastsatt på grunnlag av folketallet i 

kommunene per 01.01.2015. 

 

 

Organisasjonskart for RRI: 

 

 

 

 

 

RRI har egen hjemmeside, www.romerikerevisjon.no, der det fortløpende legges ut nyheter fra 

revisjonen. Det sendes i tillegg ut fire nyhetsbrev hvert år. Selskapet utarbeider også 

kvartalsrapporter gjennom året til styret og eierne. 

Daglig leder 

Stab/støtte   

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

(FR) 
Regnskapsrevisjon (RR)  

 

Adv/adv.flm 
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RRI sitt oppdrag er å se etter at fellesskapets verdier blir forvaltet effektivt innenfor regelverkets 

rammer, og at politiske beslutninger blir fulgt opp og iverksatt. Revisjonen utgjør en viktig del av 

kommunenes system for egenkontroll, slik det er nedfelt i bestemmelsene i kommuneloven. God 

egenkontroll i kommunene er en viktig forutsetning for et velfungerende lokaldemokrati. 

Kommunene skal sikre at innbyggerne får de tjenester de har krav på, at regelverket etterleves, at 

ressursene forvaltes på en effektiv måte og at vedtak blir iverksatt i samsvar med kommunestyrenes 

forutsetninger.  

RRI er et uavhengig og selvstendig selskap som utfører revisjon for kommunene på Romerike. 

Leveransene våre skal ha høy kvalitet og gi merverdi og læring for kommunene. Arbeidet vårt skal 

være preget av god service og effektivitet. 

 

1.2 Styrende organer i selskapet 

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av en representant, og en personlig 

vararepresentant, fra hver eierkommune.  Leder av representantskapet har for 2014/2015 vært 

Boye Bjerkholt fra Skedsmo kommune.   

 

Styret er valgt av representantskapet, og har bestått av følgende personer: 

 

Odd Magne Gjerde Leder    

Erik Myhrer  Nestleder  

Sonja Irene Sjøli Styremedlem  

Ingun Sletnes  Styremedlem  

Arne Bruknapp Styremedlem  

Øyvind S. Førde Styremedlem  (ansattes representant) 

 

1.3 Ansatte 

RRI har 24 ansatte. Selskapet er sammensatt av revisorer, samfunnsvitere, økonomer, jurister og 

en advokat i halv stilling. De ansatte har bred erfaring fra offentlig sektor, og har solid kunnskap om 

kommunene på Romerike.     

 

1.3.1 Avdeling for regskapsrevisjon 

Avdelingen består av 14 regnskapsrevisorer, herav 3 oppdragsansvarlige revisorer som deler 

oppdragene mellom seg. I tillegg til regnskapsrevisjon, bistår vi kommunene med veiledning 

innenfor de lover og regler som til enhver tid er gjeldende for regnskap og økonomi. God dialog med 

kommunene står sentralt i dette arbeidet.  

 

Oppdragsansvarlig revisor for Eidsvoll kommune er Marion Hauan. Hun har bachelor i revisjon, og 

har jobbet med revisjon siden 1994, med hovedvekt på kommuneregnskap. Revisjon av kommunen 
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er, i tillegg til oppdragsansvarlig revisor, gjennomført av spesialrevisor Anders O. Formoe og 

regnskapsrevisor. Anders O. Formoe har utdannelse innen økonomi og administrasjon samt i 

kommunal finansforvaltning, og har lang erfaring med revisjon av kommuner.  

 

1.3.2 Avdeling forvaltningsrevisjon, andre undersøkelser og selskapskontroll  

Avdelingen er prosjektorganisert for å kunne imøtekomme kravene til effektivt gjennomføring av 

revisjonsprosjekter med høy kvalitet. Avdelingen har solid erfaring og høy kompetanse om 

kommunal forvaltning.   

 

Oddny Ruud Nordvik - avdelingsleder forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, jurist.  

 

 Inger Berit Faller – prosjektleder forvaltningsrevisjon, kommunalkandidat og diplomert 

internrevisor.  

 Øyvind Nordbrønd Grøndahl - prosjektleder forvaltningsrevisjon, doktorgrad i historie 

 Lars-Ivar Nysterud – forvaltningsrevisor, master of public administration 

 Ellen Bjørkum – forvaltningsrevisor, hovedfag i sosiologi 

 Miriam Sethne - forvaltningsrevisor, bachelor i europastudier 

 Hanne Tømte – forvaltningsrevisor, master i statsvitenskap  

 Ragnhild Grøndahl Faller – forvaltningsrevisor, master i statsvitenskap og master i 

europastudier. 

 Hung Tien Vu – forvaltningsrevisor, master i økonomi og administrasjon (vikar fra 

01.08.2016)  

 Øyvind Schage Førde – Jurist (advokatbevilling) 

 

 

Avdelingsleder er oppdragansvarlig revisor for forvaltningsrevisjon.  

 

1.3.3 Administrasjon og støtte 

Avdelingen består av daglig leder og to 50 % stillinger. I tillegg til det daglige administrative arbeidet, 

bistår avdelingen i utviklingsoppgaver og administrative støttefunksjoner til de to fagavdelingene. 

 

Daglig leder, har samarbeid med ledergruppen ansvar for ledelse og utvikling av selskapet.  
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2 OPPGAVER OG LEVERANSER 

2.1 Oppgaver 

De viktigste tjenestene som RRI leverer til kommunene er:  

 

 Revisjon av kommunens regnskap, herunder vurdering av kommunens økonomiske intern 

kontroll. I tillegg: 

o Attestasjon for kompensasjon for merverdiavgift 

o Attestasjon for tilskudd til ressurskrevende brukere og psykisk utviklingshemmede 

o Andre attestasjoner  

o Revisjon av spillemiddelregnskap  

o Revisjon av pasientregnskap 

o Kvalitetssikring av rutiner og reglementer 

o Bistå i å forebygge og avdekke uregelmessigheter og misligheter 

o Veiledning innen regnskap og avgiftsproblematikk, internkontroll, selvkost, finans 

m.m.  

 

 Forvaltningsrevisjon i kommuner og kommunalt eide selskaper etter bestilling fra 

kontrollutvalget, jf. plan for forvaltningsrevisjon vedtatt av kommunestyret.   

 

 Eierskapskontroller i henhold til plan for eierskapskontroll vedtatt av kontrollutvalget og 

kommunestyret. Planen legger opp til kontroll med alle selskaper som kommunene på 

Romerike har eierinteresser i en 4-års periode. 

 

 Ekstern varslingstjeneste, herunder innledende undersøkelser av varslingssaker og 

uregelmessighetssaker.  

 

 Utvidede undersøkelser/granskningsoppdrag etter bestilling. 

 

 RRI yter veiledning, service og bidrar til utvikling for kommunene på Romerike ved bl.a.:  

o Holde erfaringsseminar og kurs innen sentrale tema for kommunene på Romerike 

der RRI er arrangør.  

o Delta på samarbeidsmøter med ledelsen i kommunene. 

o Bidra med kompetanse og veiledning innenfor økonomi, regnskap, kommunal 

forvaltning og selskapsforvaltning m.m. 

o RRI holder en rekke foredrag innenfor ulike tema som kommunene ønsker satt på 

dagsorden, bl.a. kommunalrett, selskapsrett, anskaffelser, internkontroll m.m.  

o RRI deltar på alle kontrollutvalgsmøtene og er tilstede i kommunestyremøtene når 

saker fra revisjonen er oppe til behandling.     

o Vurdering av spørsmål som kontrollutvalget ber om når de oppstår. 
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2.2 Leveranser til Eidsvoll kommune 

Revisjonen utfører sitt arbeid i perioden fra 1.6.2015 til 31.5.2016 (revisjonsåret). Det er av den 

grunn naturlig å rapportere til kontrollutvalget for samme tidsintervall.  Tid til disposisjon til 

regnskapsrevisjon, prosjekter (forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser) og selskapskontroll 

fastsettes etter de rammer kontrollutvalget har (størrelse på tilskudd for kommunen). Tiden som 

rapporteres til kontrollutvalget er effektiv revisjonstid.  

 

Det kan oppstå uforutsette hendelser, som igjen kan medføre enkelte forskyvninger i tidsforbruket 

mellom kommunene i året. Det vil si at et kontrollutvalg/kommune få noe mer tjenester/produkter ett 

år og et annet kontrollutvalg/kommune noe mindre tjenester. Slike skjevheter vil utjevnes over tid. 

Det kan også oppstå forskyvning av tid mellom de ulike oppgavene som revisjonen utfører innenfor 

en kommune det enkelte år. For eksempel ved at det går mer tid til regnskapsrevisjon enn planlagt, 

og mindre tid til forvaltningsrevisjon. Når det gjelder forvaltningsrevisjon kan det også oppstå 

forskyvninger i tidsforbruk dersom bestillingsdialogen tar mer tid enn antatt.      

 

RRI er et eksternt varslingspunkt for Eidsvoll kommune, i tillegg kan kommunen benytte revisjonens 

tjenester til å undersøke varslingssaker og andre saker. Varslingstjenesten og innledende 

undersøkelser i slike saker inngår i tilskuddet kommunen betaler til revisjonen. Ved forbruk utover 

dette blir kommunen belastet for disse tjenestene. 

 

RRI rutiner for varslingsordningen er nå etablert. Datatilsynet stiller strenge krav til systemer og 

prosedyrer ved behandling av slike saker.  Kravene gjelder både for det eksterne varslingspunktet 

og systemene i kommunen. ‘ 

 

Samlet var det planlagt med 1 820 timer til Eidsvoll, timeforbruk ble 1 496. Samlet ramme for 

2016/2017 er satt til 1 700 timer.   

 

2.2.1 Regnskapsrevisjon  

Tabellen under viser rammene for regnskapsrevisors oppgaver målt i timer får revisjonsåret 

2015/2016.   

 

 
Ramme Medgått Ramme 2016/2017 

Regnskapsrevisjon 1 100 977 950 

 

Regnskapsrevisjon for Eidsvoll kommune er utført innenfor tildelt ramme og har bestått av følgende 

oppgaver. 

 

 Revisjon av kommunens regnskap - regnskapsbekreftelse 

o planlegging og oppstartsmøte 

o interimsrevisjon  
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o årsavslutningsrevisjon med budsjettkontroller  

o løpende veiledning, herunder fast stedlig revisjon en dag per uke  

 Attestasjon av kompensasjon for merverdiavgift for 6 terminer. 

 13 stk. særattestasjoner, hvorav 5 stk. kan henføres til attestasjon av spillemidler og 6 stk. 

generelle tilskudd. I tillegg har vi utført attestasjoner av særlig ressurskrevende helse- og 

omsorgstjenester og av registrering av personer med psykisk utviklingshemming.  

 Utsendelse av fellesbrev innenfor følgende områder:  

o dokumentasjonskrav knyttet til attestasjon av tilskudd  

o notat om oppbevaring av regnskapsmatriell 

 

Tiden fordeler seg med ca. 670 av timene til revisjon av kommuneregnskapet inkl. veiledning og 

annen bistand. Resterende timer, ca. 300 er knyttet til særattestasjonsjoner og kompensasjon av 

merverdiavgift. Dette er krav revisjonen må bekrefte før kommunen får utbetalt tildelte midler.  

Samlet beløper ulike attestasjon krav seg til 79 mill. kroner i året for Eidsvoll kommune, av dette 

utgjør MVA komp 48 mill. kroner. 

 

2.2.2 Forvaltningsrevisjon og andre revisjonsundersøkelser 

Tabellen under viser antall timer kontrollutvalget har til disposisjon til forvaltningsrevisjon og andre 

revisjonsundersøkelser for revisjonsåret 2015/2016.   

 

 
Til KUs 

disposisjon 
Medgått til 

bestilte oppdrag 
KUs Ramme 
2016/2017 

Forvaltningsrevisjon og andre 
revisjonsundersøkelser 

500 171 700 

 

Eidsvoll kontrollutvalg bestilte våren 2016 forvaltningsrevisjonsprosjektet: Vedlikehold av 

formålsbygg – kartlegging og planlegging. Prosjektet har vært under arbeid våren og høsten 2016 

(de fleste timer er påløpt etter 1.6.2016) og levers til kontrollutvalgets møte 14. november 2016.   

 

Revisjonen har også bidratt i bestillingsdialog forut for forvaltningsrevisjonsprosjekter med 

bakgrunnsnotater til kontrollutvalget og i tillegg har prosjektleder/utførende revisor møtt i utvalget for 

å bistå/rapportere. 

 

Rammene til forvaltningsrevisjon for 2016/2017 økes noe får å jevne ut mindreforbruket i 

2015/2016. 

 

Kommunestyret bestilte en gjennomgang prosjektet Mago B. Romerike revisjon gjennomfører ikke 

dette prosjektet fordi styreleder i Mago B også sitter i styret i Romerike revisjon. Dette prosjektet 

løses ved bruk av kontrollutvalgets resurser til forvaltningsrevisjon, og løses ved at det overføres 

midler fra Romerike revisjon med kr 110 000 til ROKUS som kjøper denne undersøkelsen.  
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2.2.3 Selskapskontroll 

Tabellen under viser kontrollutvalgets andel av timer til selskapskontroll.  

 

 
KUs  

Andel 
Medgått 

KUs Ramme 
2016/2017 

Selskapskontroll 100 65 100 

 

 

Timer på selskapskontrollen fordeles på alle kontrollutvalg etter størrelse (tilskudd). KU har felles 

planer og eier mange selskaper sammen. Det innebærer at et kontrollutvalg vil kunne bli belastet 

med timer selv om det ikke er levert en kontroll for det året det rapporteres på. En fordeling etter 

størrelse vil derfor jevne seg ut over en 4 årsperiode. 

 

Det er for inneværende revisjonsår levert eierskapskontroll for Øvre Romerike industriservice AS og 

Øvre Romerike avfallsselskap IKS. En eierskapskontroll for Øvre Romerike Brann og Redning IKS 

er under arbeid.  

 

For oversikt over alle revisjonens leveranser innenfor forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre 

undersøkelser i alle eierkommuner, se vedlegg. 

 

2.2.4 Kunder - kontrollutvalg, kommunestyret og kommuneadministrasjonen 

Det er vanskelig å anslå et tidsforbruk på for denne posten, fordi dette kan variere fra det ene året til 

det andre. I valgår kreves det innsats rettet mot opplæring av nye kontrollutvalg. I den forbindelse 

har RRI gjennomført fellesopplæring for kontrollutvalgsmedlemmer på Romerike i januar 2016. 

Videre er forslag til ny kommunelov gjennomgått for administrasjonen i Eidsvoll kommune og for 

formannskapet.   

 

Tabellen under viser medgått tid til denne oppgaven: 

 

 
Antatt 
forbruk 

Medgått 
Ramme 

2016/2017 

Kunder 120 140 150 

 

Eidsvoll kommune har et aktivt kontrollutvalg, der RRI deltar på alle møtene og bidrar med 

presentasjoner og svarer på spørsmål som utvalget har. Videre møter revisjonen i kommunestyrene 

når saker fra revisjonen er oppe til behandling. 

 

For revisjonsåret har vi levert fire nyhetsbrev der revisjonen distrubuerer rapporter og nyhter. I 

tillegg er det gjennomført to erfaringsseminar, henholdsvis på temaene «Tildeling av 

sykehjemsplasser og samhandlingen med sykehus» den 07. april 2016 og «Psykisk helse og rus - 
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helhetlige og koordinert tilbud. Hvordan får vi det til?» den 12. mai 2016. Begge seminarene tok 

utgangspunkt i revisjonsrapporter på området, og målgruppen var ansatte og ledere innenfor de 

aktuelle sektorer. Seminarene ble godt mottatt og hadde høy oppslutning blant kommunen. 

Revisjonen sendt ut et elektronisk evalueringsskjema til deltakerne på ett av seminarene og denne 

viste at deltakerne så på seminaret som nyttig og lærerikt.  

  

Møter og dialog med politisk ledelse, administrativ ledelse og ROKUS inngår også her.  

2.3 Oppsummering  

Leveransene i Eidsvoll kommune er utført i tråd med bestillinger og de forutsetninger som lå til 

grunn for revisjonsåret 2015/2016. God service til kommunene og kontrollutvalgene prioriteres høyt i 

Romerike revisjon.   

 

 

05.11.2016        

 

 

Nina Neset 

daglig leder 
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Vedlegg – oversikt over leveranser fra avd. forvaltningsrevisjon  

Leverte forvaltningsrevisjoner 
Kommune/oppdragsgiver Tema Leveringsår 

Skedsmo Eiendomsforvaltning 2014 

Nittedal Oppfølging vedtak 2014 

Sørum  Introduksjonsordninger flyktninger 2014 

Ullensaker Psykisk helse og rus 2014 

Sørum Krogstad Miljøpark AS 2015 

Eidsvoll Hjemmesykepleie 2015 

Aurskog-Høland Korttidsopphold i institusjon 2015 

Fet Korttidsopphold i institusjon 2015 

Nes Korttidsopphold i institusjon 2015 

Nannestad Korttidsopphold i institusjon 2015 

Rælingen Psykisk helse og rus 2015 

Skedsmo Psykisk helse og rus 2015 

Lørenskog Psykisk helse og rus 2015 

Gjerdrum Oppfølging vedtak 2015 

Ullensaker Vedlikehold kommunale bygg 2016 

Skedsmo 
 

Tilpasset opplæring 2016 

Hurdal Forebyggende barn og unge 2016 

Rælingen 
 

Barnevern 2016 

Lørenskog 
 

Informasjonssikkerhet 2016 

Fet  
 

PPT barnehage 2016 

Nes 
 

PPT barnehage 2016 

Eidsvoll Vedlikehold kommunale bygg 2016 
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Forvaltningsrevisjonsprosjekter under arbeid pr. 1.10.2016 

 
Kommune 

 
Tema 

 
Status 

Nittedal 
   

Beredskap skole Under arbeid 

Gjerdrum 
 

Folkehelse Under arbeid 

Skedsmo 
 

Eiendomsskatt Under arbeid 

Ullensaker Forebyggende barn og unge Under arbeid 

Sørum 
 

Offentlige anskaffelser Under arbeid 

Aurskog/Høland 
 

Investeringsprosjekter Under arbeid 

Lørenskog Eiendomsforvaltning Under arbeid 

 

Revisjonsundersøkelser 2015-2016 

 

Selskapskontroller 2016  

Kommune Selskap Leveringsår 

Gjerdrum Mjølkerampa AS 2016 

Aurskog/Høland AS Aurskog/Høland 
Utbyggingsselskap 

2016 

Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker, 
Gjerdrum, Nannestad, Nes 

Øvre Romerike Brann og Redning 
IKS 

2016 

A/H, Fet, Lørenskog, Skedsmo, 
Nittedal, Rælingen, Sørum 

Nedre Romerike Brann og 
Redning IKS 

2016 

 

Kommune Selskap Leveringsår 

  Styret SNR  Organisering og 
virksomhetsstyring 

2015 

Skedsmo KU Eiendomsskatt 2016 

Ullensaker kommune Kostnader og tilskudd barnehager 2016 

Lørenskog kommune Investeringsprosjekter (fase 1, 
2,3) 

2015-2016 


