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Arkivsak-dok. 15/00224-22 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 

Gjerdrum kontrollutvalg 12.06.2017 
 
 
 

   
 
 

REFERATER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 
 
Vedlegg:  

1. Saker til behandling 
2. Saker til oppfølging 
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Kontrollutvalget i Gjerdrum kommune 

 
Saker til behandling 2017 
 
 

Møte Saker til behandling 

13.02.16  Kontrollutvalgets årsrapport 
 Forvaltningsrevisjonsrapport folkehelsearbeidet 
 Orientering fra rådmann vedrørende service og 

kommunikasjon (Forbrukerrådets undersøkelse) 
 

27.03.16  Forvaltningsrevisjonsrapport ØRU/ØRIK 
 Eierskapskontroll Øvre Romerike brann og redning 

 

08.05.16  Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 

 

12.06.16  Reduksjon av kostnader til revisjon 

 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 
 Eierformer og eierstyring 

 

21.08.16  Virksomhetsbesøk bo- og servicesenteret 
 

25.09.16  Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2018 
 Rapport revisjonsåret 2016/2017 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 
administrasjonens oppfølging av kommunestyrets vedtak 

 

06.11.16  Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen 2017 
 

 
 

Det har også vært nevnt følgende saker: 
 Planverk for vedlikehold (bygg, veier) 

 Miljørettet helsevern i skolen 
 Integrering av flyktninger 
 Delegeringsreglementene 

 Offentlige anskaffelser, grunnleggende krav 
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Kontrollutvalget i Gjerdrum kommune 
 

Saker til oppfølging 2017 
 
Møte Sak nr Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

13.02.2017 1/17 Orientering fra administrasjonen Saken tas til orientering      

13.02.2017 2/17 Forvaltningsrevisjonsrapport 
Folkehelsearbeid delrapport 1 

Kontrollutvalget tar rapporten til 
orientering og oversender den til 
kommunestyret med følgende 
innstilling: 
 
Kommunestyret ber rådmann 
følge opp rapportens 
anbefalinger. 

Saksutskrift 
sendt 
14.02.2017 

Kommunestyret 
15.03.2017 

   

13.02.2017 3/17 Felles sak for alle kontrollutvalg 
på Romerike om plan for 
selskapskontroll 2017-2020 

1. Kontrollutvalget godkjenner 
opplegget og tidsplanen for 
arbeidet med 
    selskapskontroll, og gir 
sekretariatet fullmakt til å 
koordinere bestillingene. 
 
2. Kontrollutvalget bestiller en 
eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon av 
    Romerike Krisesenter IKS. 
Kontrollutvalget ber Romerike 
Revisjon IKS komme 
    tilbake med en prosjektplan 
for forvaltningsrevisjonen. 

    

13.02.2017 4/17 Orientering ved revisjonen Saken tas til orientering      

13.02.2017 5/17 Kontrollutvalgets årsrapport 
2016 

Forslag til kontrollutvalgets 
årsrapport 2016 vedtas og 
oversendes kommunestyret 

Saksutskrift 
sendt 
14.02.2017 

Kommunestyret 
15.03.2017 
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Møte Sak nr Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsrapport 
2016 til orientering. 

13.02.2017 6/17 Uttalelse om sammenslåing av 
Romerike 
kontrollutvalgssekretariat IKS 
(ROKUS) og Follo 
interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 

Kontrollutvalget støtter en 
sammenslåing med de 
anbefalinger som foreligger, med 
unntak av lokaliseringen av 
kontoret. 
 

Saksutskrift 
sendt 
14.02.2017 

    

13.02.2017 7/17 Referater Saken tas til orientering      

13.02.2017 8/17 Eventuelt (Ingen saker)      

27.03.2017 9/17 Referater Saken tas til orientering      

27.03.2017 10/17 Verbalforslag i kommunestyret Kontrollutvalget utreder 
muligheter for å redusere 
kostnader knyttet til 
forvaltningsrevisjonen med kr. 
200.000,- og oversender saken til 
kommunestyret. 

    

27.03.2017 11/17 Forvaltningsrevisjonsrapport 
Øvre Romerike utvikling (ØRU) - 
styrets ansvar og oppfølging av 
ØRIK 

Kontrollutvalget tar rapporten til 
orientering og oversender den til 
kommunestyret 
med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar rapporten til 
orientering. 

Saksutskrift 
sendt 
30.03.2017 

Kommunestyret 
10.05.2017 

   

27.03.2017 12/17 Redegjørelse om 
revisjonshandlinger i Øvre 
Romerike utvikling (ØRU) 

Kontrollutvalget tar saken til 
foreløpig orientering. 
 
Regnskapsføringen og 
oppfølgingen av bonusavtalene 
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Møte Sak nr Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

er lagt til Ullensaker kommune. 
Kontrollutvalget ber sekretariatet 
om å undersøke muligheten for 
at Gjerdrum kontrollutvalg kan få 
informasjon om resultatet av den 
pågående oppfølging av 
bonusavtalene når det foreligger. 

27.03.2017 13/17 Eierskapskontroll Øvre Romerike 
brann og redning IKS 

Kontrollutvalget tar rapporten til 
orientering og oversender den til 
kommunestyret med følgende 
innstilling: 
 
Kommunestyret ber om at: 
 
1. Kommunens 
representant i ØRU-styret bidrar 
til at styret i ØRU vurderer 
behovet for et temamøte i regi 
av KS der temaet er eierstyring 
og rollen som eierrepresentant i 
kommunale selskaper, og om det 
er hensiktsmessig at ØRU er 
arrangør av et slikt temamøte. 
 
2. Kommunens 
representant i 
representantskapet i ØRBR 
bidrar til at det gjennomføres 
styreevaluering i henhold til 
eiermeldingen. 
 

Saksutskrift 
sendt 
30.03.2017 

Kommunestyret 
10.05.2017 
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Møte Sak nr Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

3. Kommunens 
representant i 
representantskapet i ØRBR 
bidrar til at det utarbeides 
rutiner for rapportering av 
styreevalueringen til 
representantskapet. 
 
4. Kommunens 
representant i 
representantskapet bidrar til at 
det blir utarbeidet styreinstruks i 
ØRBR. 
 
5. Eierne vurderer om det 
er behov for at selskapet 
utarbeider en egen 
selskapsstrategi. 
 
6. Eierne, ved en eventuell 
revidering av selskapsavtalen, må 
vurdere om delegeringen er 
hensiktsmessig. 
 
7. Kommunens 
representant i 
representantskapet bidrar til at 
selskapet slutter seg til KS 
styrevervregister. 

27.03.2017 14/17 Orientering ved revisjonen Orienteringen om eierstyring og 
eierformer settes opp på møtet 
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Møte Sak nr Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

den 12.juni. For øvrig tas saken 
til orientering. 

27.03.2017 15/17 Eventuelt Orientering om 
internkontrollsystemet settes 
opp på møtet 8. mai. 

     

08.05.2017 16/17 Referater Saken tas til orientering      

08.05.2017 17/17 Orientering fra administrasjonen Saken tas til orientering      

08.05.2017 18/17 Kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskapet 2016 

Forslag til kontrollutvalgets 
uttalelse til Gjerdrum kommunes 
årsregnskap 2016 vedtas, og 
oversendes kommunestyret med 
kopi til formannskapet. 

Saksutskrift 
sendt 
08.05.2017 

   

08.05.2017 19/17 Orientering ved revisjonen Saken tas til orientering      

08.05.2017 20/10 Eventuelt (Ingen saker)      
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Arkivsak-dok. 16/00030-20 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 

Gjerdrum kontrollutvalg 12.06.2017 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING VED REVISJONEN OM EIERFORMER OG 
EIERSTYRING 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 
 

Saksframstilling: 
I møtet den 27. mars 2017 ba utvalget revisjonen om en orientering om eierformer og 
eierstyring. Avdelingsleder Oddny Ruud Nordvik vil gi denne orienteringen. 
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Arkivsak-dok. 17/00056-1 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 

Gjerdrum kontrollutvalg 12.06.2017 
 
 
 

   
 
 

NESTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide en prosjektplan for en forvaltningsrevisjon 
innen ………… 
 
Vedlegg:  
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 

 
Saksframstilling: 
Plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt i kontrollutvalget 3. oktober 2016 og i 
kommunestyret den 9. november 2016. Kontrollutvalget er delegert myndighet til å 
foreta nedringer i planen. 
 
I planen er det gjort følgende prioriteringer: 
 
Høyt prioritert 

 Samarbeid med andre kommuner 

 Tilpasset opplæring/spesialundervisning 

 Veivedlikehold 

 Klima/energi 

 Digitalisering 
 
Middels prioritet 

 Fysioterapitjenesten 

 Rus og psykiatri 

 Barnevernet 

 Næringsutvikling 
 
Lavere prioritert 

 Mobbing 

 Flyktninger 
 
Mulige vinklinger for en forvaltningsrevisjon innen disse områdene er nærmere 
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beskrevet i plan for forvaltningsrevisjon. Det er opp til kontrollutvalget å velge område 
for forvaltningsrevisjon og eventuelt supplere eller presisere de vinklinger som er 
inntatt i planen. 
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Kontrollutvalget skal påse at det føres 

kontroll med at den økonomiske 

forvaltning foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak, og at 

det blir gjennomført systematiske 

vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak 

og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 

Plan for kontroll og 
tilsyn. Plan for 
forvaltningsrevisjon 
2017-2020 
Kontrollutvalget i Gjerdrum 

kommune 
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Innledning 
Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal 

bruke for å sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes 

behov og rettigheter best mulig. Dette er en av de pålagte oppgavene til 

kontrollutvalget.  

Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

Formålet med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer 

effektiv kommunal forvaltning, hvor læringsperspektivet står sentralt. 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner pålegger 

kontrollutvalget minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 

etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av kommunestyret 

selv, som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

Gjennomførte forvaltningsrevisjoner i forrige periode 
I forrige periode er følgende forvaltningsrevisjoner og undersøkelser 

gjennomført: 

 Barnevern (2012) 
 IKT-sikkerhet og personvern (2013) 

 Sykefravær og tjenestekvalitet (2013) 
 Kompetanse i tjenestene (2014) 

 Administrasjonens oppfølging av kommunestyrets vedtak (2015) 

Overordnet analyse 
Planen bygger på en overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. Analysen er 

utført av sekretariatet, og kontrollutvalget har vært involvert i prosessen. 

Analysen har hatt en bred tilnærming. Kilder er KOSTRA, kommunens egne 

plandokumenter og årsberetninger. Utvalget har også fått innspill fra rådmannen 

som har gitt sine innspill i kontrollutvalgets møte. Den overordnede analysen har 

bidratt til å peke på hvilke områder det er knyttet størst risiko til, og hvilke 

områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke.  

Overordnet analyse er viktig også utover det som gjelder valg av 

forvaltningsrevisjoner. Analysen identifiserer flere risikoområder enn det 

kontrollutvalget har ressurser til å gjennomføre forvaltningsrevisjon på. 

Kontrollutvalget har imidlertid et bredt spekter av kontrollformer som kan tas i 

bruk, som orientering fra rådmannen og virksomhetsledere, virksomhetsbesøk 

og høring for å nevne noen. Analysen kan dermed brukes på flere måter i 

utvalgets arbeid med kontroll og tilsyn i Gjerdrum kommune. 

I tillegg til at overordnet analyse er viktig som grunnlag for utvalgets 

kontrollaktiviteter, kan analysen også være et viktig kontrollverktøy i seg selv. 

Analysen gir en god oversikt over de viktigste virksomhetsområdene til 

kommunene med identifikasjon av de største risikoene innenfor hvert område. 

Dette gir kontrollutvalget god innsikt i den kommunale forvaltningen og 

kommunens utfordringer. Det kan også være at kontrollutvalgets overordnede 
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analyse kan gi nyttige innspill til kommunens administrasjon når det gjelder 

internkontrollarbeidet. 

Ulike tilnærminger i forvaltningsrevisjoner  
Kontrollutvalget vil utforme formål og problemstillinger for prosjektene ved 
bestilling av forvaltningsrevisjon. De fleste forvaltningsrevisjoner både i 
Gjerdrum og i landet for øvrig ser på regeletterlevelse. Årsaken til dette kan 

være at det er enklere å finne kriterier å revidere etter ved å velge lover og 
regler som utgangspunkt for kontrollen. I regelverket legges det imidlertid vekt 

på at forvaltningsrevisjon er ulike typer undersøkelser i tillegg til 
regeletterlevelse som:  

 Økonomi og produktivitet 

 Effektivitet og måloppnåelse 
 Styringsverktøyenes hensiktsmessighet 

 Administrasjonens saksbehandling 
 Resultat av kommunens tjenesteproduksjon 

 

I kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon er det tenkt at 

prosjektene skal ha en variert tilnærming som dekker de fleste typer 

undersøkelser som nevnt over. 

Andre kontrollformer 
Gjerdrum kommune bestiller ca. 1 forvaltningsrevisjonsprosjekt i året. 

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

tilsynsoppgavene omfatter mer enn bare revisjon. Kontrollutvalget har da ulike 

kontrollformer som kan tas i bruk. Dette kan illustreres ved figuren nedenfor, 

hvor tiltak som krever lite ressurser fra kontrollutvalgets side, slik som 

orienteringer fra rådmannen, er plassert nederst i trappa. 

 

 

 

 



23/17 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt - 17/00056-1 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt : Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 Gjerdrum ENDELIG

 

4 
 

Forvaltningsrevisjoner og andre kontroller 
Den nærmere avgrensning av det enkelte prosjekt gjøres av kontrollutvalget ved 
bestillingen av forvaltningsrevisjonen. 

 
Kontrollutvalget har gjort følgende prioritering: 

 
Høy prioritet 
 

Samarbeid med andre kommuner 
En mulig vinkling av et prosjekt kan være en vurdering av interkommunalt 

samarbeid i kommunen. Mulige problemstillinger kan være: 
1. Har kommunen vedtatt føringer for sitt interkommunale samarbeid og 
følges disse opp i praksis?  

2. Er erfaringene med interkommunalt samarbeid i tråd med kommunens 
forventninger til samarbeidet?  

3. Er økonomisk utvikling i tråd med intensjonene for det enkelte 
interkommunale samarbeid? 

 

Tilpasset opplæring/spesialundervisning 
Formålet med prosjektet vil være å undersøke om barn/elever får oppfylt sin rett 

til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning. Et prosjekt på dette området vil 
bli avgrenset slik at man enten velger barn i barnehage eller elever i 

grunnskolen. 
 

Veivedlikehold 
En mulig innfallsvinkel til et prosjekt kan være å undersøke om man har gode 
systemer for planmessig vedlikehold. 

 

Klima/energi 
Et mulig formål med en undersøkelse på dette området kan være å undersøke i 

hvilken grad Gjerdrum kommune er forberedt på varslede klimaendringer. En 
annen vinkling av et prosjekt kan være å undersøke oppfølgingen av klima og 

energiplanen. 
 

Digitalisering 
Aktuelle problemstillinger for en undersøkelse kan være: 

1. Hva er status for digitaliseringen av kommunale tjenester i kommunen?  

2. Hvilken betydning har digitalisering av kommunale tjenester for 
effektivitet og samhandling i kommunens tjenesteproduksjon?  
3. Hvilke hindringer finnes for digitalisering av kommunale tjenester i 

kommunen? 
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Middels prioritet 

 

Fysioterapitjenesten 
En mulig problemstilling kunne vært å undersøke nærmere de kommunale 
fysioterapeutenes oppgaver og rolle i kjølvannet av Samhandlingsreformen (og 
om det er gjort tilpasninger til i tråd med intensjonene i reformen?). 

 
En annen problemstilling kan være å undersøke i hvilken grad 

fysioterapitjenesten er samordnet med kommunens øvrige helse- og 
omsorgstjenester og i hvilken grad det er lagt til rette for et tett samarbeid 
mellom fysioterapitjenesten og kommunens øvrige helsetjeneste. 

 

Rus og psykiatri 
Et mulig formål kan være å undersøke om kommunen sikrer at pasienter/brukere 
med psykiske vansker/lidelser og/eller rusavhengighet får et helhetlig og 
koordinert tilbud. 

 

Barnevernet 
Et mulig formål kan være å undersøke ressursbruk, samarbeid, kapasitet og 
kompetanse overfor brukere av barnevernet i Gjerdrum kommune. Dette vil 
være et prosjekt som går bredt ut. En annen mulig vinkling kan være at man 

avgrenser mer, men går dypere inn i de undersøkte forhold. 
 

Næringsutvikling 
Et mulig formål kan være å vurdere om Gjerdrum kommune driver 
næringsutviklingsarbeid i tråd med politiske vedtak og målsettinger.  
 

Lavere prioritet 

 

Mobbing 
En overordnet målsetting kan være å vurdere i hvilken grad kommunens arbeid 

med å bekjempe mobbing fremstår som tilfredsstillende. 
 

Flyktninger 
En mulig vinkling kan være om introduksjonslovens krav og formål er ivaretatt, 
og om kommunen følger opp sine forpliktelser. 

 

Kommunestyrets vedtak 
1. Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 vedtas. 

2. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å foreta endringer i planen. 
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Rapportering av gjennomført kontroll 
Kontrollutvalget rapporterer fortløpende arbeidet med forvaltningsrevisjon til 

kommunestyret. I tillegg rapporteres det i utvalgets årsrapport.  

Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte forvaltningsrevisjon skal følges 

opp, og kontrollutvalget følger opp vedtakene. Kontrollutvalget skal også avgi 

rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til 

forvaltningsrevisjonsrapporter er blitt ivaretatt.  

Rullering av planen 
Denne planen er utarbeidet med tanke på forvaltningsrevisjon i kommende 4-

årsperiode. I tillegg til løpende vurdering av planen vil kontrollutvalget vurdere 

om den bør revideres etter 2 år. Kontrollutvalget ber kommunestyret om 

fullmakt til å fravike de vedtatte prioriteringene i planen basert på slike 

vurderinger, eller hvis andre forhold tilsier det. 
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Arkivsak-dok. 15/00156-15 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 

Gjerdrum kontrollutvalg 12.06.2017 
 
 
 

   
 
 

REDUKSJON AV KOSTNADER TIL REVISJON - VERBALFORSLAG I 
KOMMUNESTYRET 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget kan ikke se at det er mulig å redusere kostnadene til 
forvaltningsrevisjon med kr 200 000 per år innenfor dagens revisjonsordning. 
 
Vedlegg:  

1. Selskapsavtale for Romerike revisjon IKS 
2. Eieravtale – Romerike revisjon IKS 
3. Rapport revisjonsåret 2015/2016 fra Romerike revisjon IKS 

 
Saksframstilling: 
 
Bakgrunnen for saken 
Ved behandlingen av budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2023 i kommunestyret den 
14. desember 2016 ble følgende verbalforslag enstemmig vedtatt: 
 
Rådmannen bes om å utrede muligheter for å redusere kostnader knyttet til 
Forvaltningsrevisjonen med kr. 200.000,-. 
 
I kontrollutvalgets møte den 27. mars 2017 orienterte rådmannen om forslaget. Da 
en reduksjon av kostnadene til forvaltningsrevisjon vil få konsekvenser for 
kontrollutvalgets arbeid mente rådmannen at det var naturlig at kontrollutvalget 
forestod utredningen. Utvalget fattet følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalget utreder muligheter for å redusere kostnader til forvaltningsrevisjonen 
med kr. 200.000,- og oversender saken til kommunestyret. 
 
Nåværende revisjonsordning 
Nåværende revisor er Romerike revisjon IKS (RRI). Selskapet ble stiftet 15. mai 2013 
og er et resultat av en sammenslåing av 3 distriktsrevisjoner. RRI hadde per 31. 
desember 2016 26,4 årsverk fordelt på 28 ansatte. 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, 
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Skedsmo, Sørum og Ullensaker. Eier- og ansvarsandelene er fastsatt på grunnlag av 
folketallet i kommunene per 1. januar 2014. Gjerdrum kommunes eierandel er 2,4 %. 
 
Selskapet utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for 
eierkommunene. I følge selskapsavtalens § 3 skal selskapet utføre de lovpålagte 
revisjonsoppgavene for deltakerne. Selskapsavtalens § 8 fastslår at 
deltakerkommunene forplikter seg til å kjøpe alle sine regnskapsrevisjonstjenester, 
utføring av selskapskontroll og forvaltningsrevisjonstjenester fra selskapet. 
Eierkommunene er bundet av selskapsavtalen og eieravtalen. Tidligste uttredelse er 
5 år etter inngåelsen av avtalen jf selskapsavtalens § 16. Oppsigelse må varsles 
minimum 1 år før uttredelse. Selskapsavtale og eieravtale ble behandlet i 
kommunestyret den 10. april 2013.  
 
Deltakerne skal årlig yte et driftstilskudd til selskapet, jf selskapsavtalens § 7. 
Driftstilskuddet fra den enkelte deltaker består av et fast grunnbeløp og et variabelt 
tilskuddsbeløp. Både grunnbeløpet og tilskuddsbeløpet bygger på folketallet i 
deltakerkommunene. 
 
Det budsjettforslag for kontroll og tilsyn kontrollutvalget avga i møtet den 3. oktober 
2016 bygger bl.a. på budsjett for RRI. Det er for 2017 budsjettert med kostnader til 
revisjon med kr 736.000,-. Dette beløpet skal dekke de revisjonstjenester som det er 
redegjort for overfor. 
 
RRI har oppgitt tidsforbruk i Rapport revisjonsåret 2015/2016 til kontrollutvalget. 
Revisjonsåret er fra 1/6 til 31/5. Tidsforbruket i Gjerdrum er følgende: 
 

Revisjonstjeneste Antatt 
tidsforbruk 
2015/2016 

Medgått tid 
2015/2016 

Antatt 
tidsforbruk 
2016/2017 

Regnskapsrevisjon    500    629    500 

Forvaltningsrevisjon    300    393     300 

Selskapskontroll      30      22      30 

Kunder - kontrollutvalg      50      70    100 

Sum    880 1 114      930 

 
Krav om gjennomføring av forvaltningsrevisjon 
I følge kommunelovens § 77 nr 4 skal kontrollutvalget påse at det blir gjennomført 
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut 
fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). I 
kontrollutvalgsforskriftens § 9 er det nærmere presisert at kontrollutvalget skal påse 
at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. 
 
Når det gjelder kravet om årlig forvaltningsrevisjon har Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet avgitt en uttalelse. I rundskriv H-02/06 er det gitt en 
oversikt over tolkninger av kommuneloven i perioden 1. juli 2005 til 1. juli 2006. Det 
blir i rundskrivet vist til sak 05/2325. I rundskrivet er bl.a. følgende uttalt: 
 
Departementet understreket at et sentralt mål med forvaltningsrevisjon er å bidra til 
bedre kostnadseffektivitet, noe som kan være særlig aktuelt for kommuner i en 
vanskelig økonomisk situasjon. På denne bakgrunn mente departementet at 
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forvaltningsrevisjon bør gjennomføres hvert år. Forskriften er likevel etter sin ordlyd 
ikke til hinder for at kommunestyret vedtar at det ikke skal gjennomføres 
forvaltningsrevisjon ett bestemt år, dersom dette finnes nødvendig ut fra hensynet til 
økonomiske ressurser og behov for å prioritere andre formål. Derimot vil det ikke 
være i samsvar med regelverket dersom kommunestyret vedtar at det overhodet ikke 
skal foretas forvaltningsrevisjon i løpet av valgperioden. 
Sett over tid får Gjerdrum kommune 1 forvaltningsrevisjon per år. 
 
Deloitte gjennomførte en evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat for 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014.1 Det er bl.a. undersøkt hvor 
mange forvaltningsrevisjonsrapporter kommunene får. Fra rapporten hitsettes 
følgende figur: 
 

 
Den langt overveidende del av kontrollutvalgene bestilte 1 – 2 forvaltningsrevisjoner 
per år.  
 
Det fremgår av evalueringen at et anslag er at et «normalt» 
forvaltningsrevisjonsprosjekt tar i underkant av 300 timer, men at mange prosjekt er 
mindre i omfang. 
 
Selskapskontroll 
Det er de samme krav til selskapskontroll som til forvaltningsrevisjon når det gjelder 
årlig selskapskontroll. De kommunale selskapene eies ofte av flere kommuner. Dette 
gjør at timeforbruket til selskapskontroll blir lavt når dette fordeles på 
eierkommunene. Det gås derfor ikke nærmere inn i kostnadene til selskapskontroll. 
 
 

                                            
1 Deloitte: Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat desember 2014 
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Sammenligning av kostnader til revisjon 
Det er de totale kostnadene til revisjon sekretariatet sammenligner nedenfor. 
 
Kommunene som har revisjonsordning gjennom interkommunalt selskap (IKS) er 
valgt ut i fra at de er i samme KOSTRA-gruppe som Gjerdrum kommune, gruppe 7, 
og har et innbyggertall som er sammenlignbart. 
 
Det er ingen kommuner i KOSTRA-gruppe 7 som har privat revisjon. Disse 
kommunene er valgt ut i fra innbyggertall. 
 
Når det gjelder forvaltningsrevisjoner per år er det innhentet opplysninger fra 
kontrollutvalgssekretariatene for sammenligningskommunene. Antallet 
forvaltningsrevisjoner per år er oppgitt ut i fra at man har sett dette over flere år.  
 

Kommune Innbyggertall 
1/1-2017 

Revisjon Kostnader 
til revisjon 
2016, kr 

Forvaltnings-
revisjoner per 
år 

Gjerdrum 6 546 Romerike revisjon 
IKS 

735 564 *) 1 

Jevnaker 6 696 Innlandet revisjon 
IKS 

677 340 1 

Svelvik 6 653 Buskerud 
kommunerevisjon 
IKS 

733 000 **) 1 

Løten 7 633 Hedmark revisjon 
IKS 

765 225 0,5 

Råde 7 398 Østfold 
kommunerevisjon 
IKS 

748 244 1 

Hadsel 8 009 Deloitte 637 832 ***) 1 

Sveio 5 584 Deloitte/KPMG 381 964 1 

Kvam 8 423 Deloitte 415 772 1 

Hurum 9 462 KPMG 332 593 ****) 1 

 
*) Det er trukket i fra kr 12 000 som var etableringstilskudd. 
 
**) Inneholder en tilleggsbevilgning på kr 100 000 fra kommunestyret da man ønsket 
å gjennomføre en forvaltningsrevisjon raskere enn budsjettet tilsa. Budsjett 2017 er 
på kr 651 500. 
 
***) Skal ut på anbud i 2017. En deltakelse i KomRev NORD IKS vil etter K-
Sekretariatets opplysninger ligge på om lag kr 1 1000 000. Dette ut i fra en 
forespørsel til selskapet. 
 
****) Dette er 2015-tall. Kostnader til revisjon i 2016 var kr 212 865. Da var det et 
svært lavt beløp til forvaltningsrevisjon. I og med at man ser antall 
forvaltningsrevisjoner over noen år brukes 2015-tallet. 
 
Når man sammenligner kostnader og antall forvaltningsrevisjoner i kommuner som 
har interkommunalt selskap (IKS) som revisjonsordning er kostnadene i Gjerdrum 
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kommune nogenlunde like som de man sammenligner med. De kommuner som har 
konkurranseutsatt revisjonen har vesentlig lavere kostnader. Det at kommuner som 
konkurranseutsetter revisjonen har lavere kostnader er også i samsvar med funn i en 
masteroppgave i styring og ledelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus fra 2014. 2 I 
oppgaven har man innhentet datamateriale fra 224 kommuner. 
 
Alle kommunene, unntatt én får 1 forvaltningsrevisjon per år. Forvaltningsrevisjon 
utføres etter en standard, RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon. Det er 
kontrollutvalget som bestiller forvaltningsrevisjoner slik at disse kan variere i omfang. 
Ut i fra opplysninger kontrollutvalgssekretariatene har gitt om timer til 
forvaltningsrevisjon får også de som har privat revisjon et timetall på om lag det 
Deloitte har funnet å være et «normalt» forvaltningsrevisjonsprosjekt. 
 
Regnskapsrevisjon skal gjennomføres i samsvar med "god kommunal 
revisjonsskikk". Dette innebærer i praksis at revisjonsarbeidet i tillegg til å skulle følge 
bestemmelsene i kommuneloven og revisjonsforskriften, også skal være i samsvar 
med internasjonale standarder for revisjon – "International Standards on Auditing 
(ISA)" – samt de særlige hensyn knyttet til revisjon i offentlig sektor som fremkommer 
av standardene. ISA-ene fastsettes av "International Auditing and Assurance 
Standards Board (IAASB)". Ytterligere veiledning for bruk av ISA-ene ved revisjon i 
offentlig sektor utarbeides av INTOSAI Professional Standards Committee (PSC). 
Regnskapsrevisjon anses som en «hyllevare», og skulle derfor ikke variere i omfang 
ut i fra hvem som reviderer. 
 
Dette skulle tilsi at det er kostnaden til regnskapsrevisjon som er lavere i de 
kommuner som har lavere totale kostnader til revisjon. Erfaring, bl.a. fra Asker 
kommune er at det er kostnadene til regnskapsrevisjon som blir lavere ved en 
konkurranseutsetting av revisjonen. 
 
Rådmannens uttalelse 
Rådmannen er i e-post av 19. mai 2017 gitt mulighet til å uttale seg om saken før 
kontrollutvalgets behandling.  
 
Rådmannen har ikke avgitt noen uttalelse.  
 
Oppsummering 
Gjerdrum kommune er som deltaker i Romerike revisjon IKS bundet av 
selskapsavtalen og eieravtalen. I disse er det regulert hvordan kommunene skal 
finansiere driften av selskapet og hvilke revisjonstjenester selskapet skal yte. 
Gjerdrum kommune kan ikke ensidig endre avtalene. Det er derfor ikke mulig å 
redusere kostnadene til forvaltningsrevisjon med kr 200 000,- per år innenfor 
nåværende revisjonsordning. 
 
Det vil heller ikke være mulig å redusere kostnadene til forvaltningsrevisjon med kr 
200 000 per år innenfor en annen revisjonsordning. En slik reduksjon vil innebære at 
Gjerdrum kommune ikke vil oppfylle kravet til årlig forvaltningsrevisjon, selv med 
departementets tolkning av dette.  
 

                                            
2 Beate Hess-Bolstad og Hilde Kari Maugesten: Konkurranseutsetting av kommunal revisjon – en 
analyse av kostnadsutviklingen i norske kommuner 2000 – 2012, Oslo 2014 
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De kommuner som i sammenligningen har vesentlig lavere totale revisjonskostnader 
er de som er konkurranseutsatt. Dette skyldes lavere kostnader til regnskapsrevisjon. 
 
Kontrollutvalget har utredet et verbalforslag i kommunestyret som gjaldt reduksjon av 
kostnadene til forvaltningsrevisjon. For å opplyse saken så godt som mulig er det 
også gjort en sammenligning av totale revisjonskostnader for ulike 
revisjonsordninger. Det er kommunestyret som avgjør hvilken revisjonsordning 
kommunen skal ha jf kommunelovens § 78 nummer 3. 
 
 
 



24/17 Reduksjon av kostnader til revisjon - verbalforslag i kommunestyret - 15/00156-15 Reduksjon av kostnader til revisjon - verbalforslag i kommunestyret : SELSKAPSAVTALE

ROM ERIKE
REVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE

FOR ROMERIKE REVISJON IKS



24/17 Reduksjon av kostnader til revisjon - verbalforslag i kommunestyret - 15/00156-15 Reduksjon av kostnader til revisjon - verbalforslag i kommunestyret : SELSKAPSAVTALE

á



24/17 Reduksjon av kostnader til revisjon - verbalforslag i kommunestyret - 15/00156-15 Reduksjon av kostnader til revisjon - verbalforslag i kommunestyret : SELSKAPSAVTALE

ROMERIKE REVISJON IKS

INNHOLD

§  1 Selskapets navn

§  2  Selskapets deltakere

§  3  Formål og ansvarsområde

§  4  Hovedkontor
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§  7 Arlig driftstilskudd fra deltakerne m. m
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§  1  Selskapets navn

Selskapets navn er Romerike revisjon IKS. Det er et interkommunalt selskap som er opprettet med

hjemmel i lov om interkommunale selskaper  —  lov av 29.januar 1999 nr. 06.

§ 2  Selskapets deltakere

Romerike revisjon IKS har følgende deltakere:

. - o  . . .  . -  .  . - -

Aurskog-Høland 948 164 256 Rådhusveien 3 1940 Bjørkelangen

Eidsvoll 964 950 113 Rådhusgata 1 2080Eidsvoll

Fet 964 949 115 Postboks 100 1901 Fetsund

Gjerdrum 864 949 762 Gjerivegen 1 2022 Gjerdrum

Hurdal 939 970 777 Minneåsvegen  3  2090  Hurdal

Lørenskog 842 555 142 Postboks 304 1471 Lørenskog

Nannestad 964 95 0202 Teiealleen 31 2030 Nannestad

Nes 938 679 088 Postboks 114 2151 Årnes

Nittedal 971 643 870 Pb. 63 1483 Hagan

Rælingen 952 540 556 Postboks 100 2025 Fjerdingby

Skedsmo 938 275 130 Postboks 313 2001 Lillestrøm

Sørum 942 645 295 Postboks 113 1921 Sørumsand

Ullensaker 933 649 768 Postboks 470 2051 Jessheim

§  3 Formål og ansvarsområde

Selskapet skal gjennom dialog og samhandling med folkevalgt og administrativt nivå i
deltakerkommunene, og gjennom
kommunalforvaltningen på Romerike.

SELSKAPSAVTALE

kontrollaktivitet bidra til å styrke tilliten til

Side 1
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Selskapet skal  utføre  de lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne. Deltakerkommunene bør

også bruke selskapet for andre aktuelle oppdrag de ønsker å få utført ut over de lovpålagte.

Selskapet skal også

—  gi innspill til forbedringer i kommunenes kvalitetsarbeid

-  veilede om regelverk m.m.

- videreformidle gode eksempler og bidra til læring mellom deltakerkommunene

Romerike revisjon IKS kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre kommuner enn

deltakerkommunene og for andre selskaper.

Selskapet skal ikke ha erverv til formål.

§ 4  Hovedkontor

Selskapet har sitt hovedkontor i Ullensaker kommune.

§  5 Innskuddsplikt

Deltakerkommunene bidrar med et innskudd på kr 1,5 mill. Fordelingen av innskuddet mellom

deltakerkommunene følger samme prinsipp som for eier- og ansvarsandeler. Tilskuddet forfaller til

betaling ved etablering.

§  6 Eierandel  og ansvarsandel

Deltakernes eierandel og ansvarsandel fordeler som følger:

Aurskog — Høland 14 632 5,9 88 500

Eidsvoll 21 128 8,5 127 500

Fet 10 431 4,2 63 000

Gjerdrum 5 990 2,4 36 000

Hurdal 2 619 1,0 15 000

Lørenskog 33 308 13,3 199 500

Nannestad 11 128 4,5 67 500

SELSKAPSAVTALE Side 2



24/17 Reduksjon av kostnader til revisjon - verbalforslag i kommunestyret - 15/00156-15 Reduksjon av kostnader til revisjon - verbalforslag i kommunestyret : SELSKAPSAVTALE

ROMERIKE REVISJON IKS
 

Nes 19 049 7,6 114 000

Nittedal 21 165 8,4 126 000

Rælingen 15 920 6,4 96 000

Skedsmo 48 752 19,5 292 500

Sørum 15 686 6,3 94 500

Ullensaker 30 081 12,0 180 000

Sum 249 889 100 1 500000

Eier- og ansvarsandelene er fastsatt på grunnlag av folketallet i kommunene pr 1.1 2011

§  7  Årlig driftstilskudd fra deltakerne m. m

Deltakerne skal årlig yte et driftstilskudd til selskapet. Driftstilskuddet fra den enkelte deltaker består
av et fast grunnbeløp og et variabelt tilskuddsbeløp, og det fastsettes nærmere i eieravtalen.
Tilskuddet skal være innbetalt innen 10. januar det enkelte år.

Tilskuddenes størrelse bygger på folketallet i deltakerkommunene. Det variable tilskuddet skal
revideres hvert 4. år på bakgrunn av endringer i folketallet pr. 01.01. Denne revideringen må være
fullført før årsbudsjettet til deltakerkommunene vedtas i det aktuelle år. Revideringen skal følge
valgårene og første revisjon blir derfor i 2015.

len overgangsfase bidrar deltakerkommunene med et ekstra  driftstilskudd  på til sammen kr 4 mill.
Deltakerkommunenes andel av tilskuddet følger samme prinsipp som for eier- og ansvarsandeler.

Det ekstra driftstilskuddet forfaller til betaling ved etablering i år 1 og deretter ved årets begynnelse.

År 1 1,5 mill

År  2 1,0 mill

År  3 1,0 mill

Ar 4 0,5 mill

År 5 0

SELSKAPSAVTALE Side 3
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Det ekstra driftstilskuddet forfaller til betaling ved Oppstart  i  år 1 og deretter ved årets begynnelse.

Selskapet skal for oppdrag i andre kommuner og virksomheter avtale honorarer med den enkelte

oppdragsgiver.

§  8  Avtaler  om  revisionstienester  med deltakerkommunene

Deltakerkommunene forplikter seg til å kjøpe alle sine regnskapsrevisjonstjenester, utføring av

selskapskontroll og forvaltningsrevisjonstjenester fra selskapet.

Fast  avtale om revisjonstjenestene inngås mellom deltakerkommunene og selskapet ved daglig

leder.

Tilleggsoppdrag avtales særskilt.

§  9  Representantskapet

Til representantskapet skal hver av deltakerkommunene oppnevne én (1) representant  med én (1)

personlig vararepresentant. Hver representant har én (1) stemme.

Funksjonsperioden faller sammen med den kommunale valgperioden. Første nyvalg blir i 2015.

Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv sin leder og nestleder.

Representantskapet kan delegere oppgaver og myndighet til styret såfremt loven eller

selskapsavtalen ikke er til hinder for dette.

§ 10  Representantskapets  møter

Representantskapet skal avholde to obligatoriske møter i året, ett innen utgangen av april og ett

innen medio september. På møtet i april behandles årsmelding og regnskap for foregående år.

Budsjett og økonomiplan for neste år og årene deretter skal behandles i møtet i september.

Innkalling til de to (2) obligatoriske møtene skal skje minst fire (4) uker i forkant. Tilsvarende frist

gjelder for varsling av deltakerkommunene i selskapet. Deltakerne skal med samme frist tilsendes

innkalling, saksliste og saksdokumenter. Innkallingen skal inneholde en saksliste vedlagt alle

saksdokumenter.

Innkalling til andre representantskapsmøter følger IKS-lovens regler.

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen sendes

deltakerkommunene.

SELSKAPSAVTALE Side  4
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§  11  Styret

Styret  i  selskapet består av seks (6) medlemmer, fem (5) eiervalgte medlemmer og ett (1)

ansattevalgte medlem. For de eiervalgte medlemmene velges også en prioritert varamedlemsliste  i
rekke. For den ansattevalgt er det personlig vara.

Styremedlemmene velges for fire (4) år av gangen, men ved første valg velges to (2) av

medlemmene for kun to (2) år.

De ansattes representasjon  i  styret følger for øvrig IKS-lovens bestemmelser.

Representantskapet velger styreleder og nestleder.

§  12  Valgkomité

Det settes ned en valgkomité i konstituerende representantskapsmøte. Valgkomiteen velges for fire
(4) år. Funksjonsperioden faller sammen med den kommunale valgperioden, men komiteen

fungerer frem til ny valgkomité er valgt.

Valgkomitéen foreslår kandidater til leder og nestleder i styret.

§  13  Daglig leder

Daglig leder ansettes av styret. Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at

enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til

vedtak som er fattet av styret og representantskapet.

Daglig leder er ansvarlig for alle saker som legges fram til behandling i styret fra administrasjonen.

Daglig leder har tale- og forslagsrett i styrets møter.

Daglig leder har talerett i representantskapets møter.

Daglig leder kan delegere denne myndigheten til andre ansatte.

§ 14 Økonomiforvaltning

Regnskapet skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper.

Styret har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av selskapet.

SELSKAPSAVTALE Side  5
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Styret avlegger årsregnskap og årsberetning. Årsregnskapet og årsberetningen fastsettes av

representantskapet.

§  15 Låneopptak og garantistillelse

Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak begrenset oppad til kr. 4 mill.

§  16  Uttreden

Kommunestyret  i  den enkelte eierkommune kan ensidig si opp sitt deltakerforhold i Romerike

revisjon IKS etter reglene i Lov om interkommunale selskaper.

Oppsigelse må varsles av deltakeren minimum ett (1) år før uttredelse. Tidligste uttredelse er fem

(5) år etter inngåelse av avtalen.

§  17 Oppløsning

Ved eventuell oppløsning av samarbeidet blir eiendeler og gjeld å fordele mellom de deltakende
kommuner etter den fordelingsnøkkel som følger av  §  6.

§  18 Voldgift
Eventuelle tvister  i  forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsningen avgjøres ved
voldgift, om ikke annen løsning følger av lov eller forskrift.

§  19  Etablering og ikrafttreden

Denne selskapsavtalen trer i kraft så snart den er vedtatt av deltakernes kommunestyrer.

SELSKAPSAVTALE Side  6
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Eieravtale – Romerike revisjon IKS 

mellom      
  

Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, 
Rælingen, Skedsmo, Sørum, Ullensaker. 

         

1  Formål  

Formålet med denne eieravtale er å underbygge selskapsavtalen og regulere styringen i 
selskapet på ulike nivåer 

Selskapet skal ha følgende styringsdokumenter i tillegg til denne eieravtalen: 

- Retningslinjer for valgkomite  
- Instruks for styret 
- Instruks for daglig leder 
- Revisjonsavtale med kontrollutvalgene i eierkommunene 

 

2  Endringer i eieravtalen  

Endring i eieravtalen krever ¾ flertall i et fulltallig representantskap. Endring i antall 
eierkommuner krever at eieravtalen inngås på nytt. 

 

3 Selskapets representasjon   

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma (signaturfullmakt). 

Styret kan gi styremedlem eller daglig leder rett til å tegne selskapets firma og kan 
bestemme at de som har slik rett må utøve den i felleskap. 

Daglig leder representerer selskapet utad i saker som faller inn under dennes myndighet, jf 
IKS-loven § 14. 

 

4 Valgkomite  

Representantskapet skal velge en valgkomite. Valgkomiteen velges for fire (4) år av gangen.  

Representantskapet skal utarbeide retningslinjer for valgkomiteens arbeid. 
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Det midlertidige interimsstyret fungerer inntil det første styret er valgt av 
representantskapet. 
 

5 Ansattes representasjon i styret 

Uavhengig av selskapets størrelse skal de ansatte minst ha én representant i styret. De 
ansatte velger selv sin representant etter reglene i forskrift av 29. august 2006 nr. 1009 om 
ansattes rett til representasjon i styrer i interkommunale selskaper. ” 

 

6  Daglig leders ansvar  

I tillegg til de oppgaver og ansvar som daglig leder har etter IKS-loven § 14, presiseres det at 
daglig leder også har ansvar for følgende: 

- utredningsansvaret for forslag til endring i styringsdokumenter  
- saksforberedelse til både styre og representantskapsmøter 
- innkalling av valgkomiteén  
- at protokollene fra styremøter og representantskapsmøter blir oversendt 

deltakerkommunene. 

 

7 Årlig driftstilskudd fra deltakerne m.m. 

Driftstilskuddet fra den enkelte deltaker består av et fast grunnbeløp og et variabelt 
tilskuddsbeløp. 

Fast grunnbeløp pr. 1.1.2012 er beregnet til kr 9,2 mill. Fordelingen på den enkelte 
kommune er tatt inn i vedlegg 1. Beløpet er beregnet ut fra intervaller knyttet til den enkelte 
kommunes totale innbyggertall i dag. Ved større endringer i innbyggertallene bør 
grunnbeløpet justeres slik at det ikke oppstår vesentlige forskjeller kommunene i mellom. 
Dette vurderes av styret hvert 4. år (valgåret) ut fra antall innbyggere pr. 31.12. året før 
budsjettet vedtas, første gang i 2015. Styrets vurdering forelegges representantskapet som 
fatter vedtak om endring. 

Resten av tilskuddet skal beregnes ut fra folketallet i kommunene. Innbyggertallene som 
legges til grunn for fordelingen skal justeres hvert 4. år (valgåret). Fordelingen på den 
enkelte kommune vises i vedlegg 2 som et eksempel. Fordelingen i vedlegg 2 vil bli korrigert i 
tråd med endelig budsjettvedtak. Representantskapet vedtar det endelige budsjettet ved 
selskapets oppstart. 

I en overgangsfase skal deltakerkommunene bidra med et ekstra driftstilskudd på til 
sammen kr 4 mill. Fordelingen mellom deltakerne følger samme prinsipp som for eier- og 
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ansvarsdeler. Ekstra driftstilskudd som vist i § 7 i selskapsavtalen skal ikke justeres i 
perioden. Dette tilskuddet er beregnet på bakgrunn av eier- og ansvarsandelene i 
selskapsavtalen § 6 og skal fordeles slik på deltakerkommunene: 

 

Kommune 

Ant 

Innb1. Eierandel 

 

År 1 

 

År 2 

 

År 3 

 

År 4 

Aurskog – Høland 14 632 5,9 88 500 59 000 59 000 29 500 

Eidsvoll 21 128 8,5 127 500 85 000 85 000 42 500 

Fet 10 431 4,2 63 000 42 000 42 000 21 000 

Gjerdrum 5 990 2,4 36 000 24 000 24 000 12 000 

Hurdal 2 619 1,0 15 000 10 000 10 000 5 000 

Lørenskog 33 308 13,3 199 500 133 000 133 000 66 500 

Nannestad 11 128 4,5 67 500 45 000 45 000 22 500 

Nes  19 049 7,6 114 000 76 000 76 000 38 000 

Nittedal 21 165 8,4 126 000 84 000 84 000 42 000 

Rælingen 15 920 6,4 96 000 64 000 64 000 32 000 

Skedsmo 48 752 19,5 292 500 195 000 195 000 97 500 

Sørum 15 686 6,3 94 500 63 000 63 000 31 500 

Ullensaker 30 081 12,0 180 000 120 000 120 000 60 000 

       

Sum 249 889 100 1 500 000 1 000 000 1 000 000 500 000 

 

8 Samordning av budsjett for det samlede kontroll- og tilsynsarbeid    

Budsjettet for Romerike Revisjon IKS skal tas inn i det enkelte kontrollutvalgs forslag til 
budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i den enkelte kommune. Dette følger av § 18 i 
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner om budsjettbehandlingen. 

                                                           
1 Kilde SSB: www.ssb.no/folkendrkv/tab-2011-02-24-02.html 
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Utskrift av protokoll fra budsjettbehandling i Romerike Revisjon IKS skal sendes til ROKUS IKS 
forut for behandling av budsjettet i kontrollutvalgene. 

 

9 Instruks for styre og daglig leder  

Det skal utarbeides instruks for styret som vedtas av representantskapet.  

Det skal utarbeides instruks for daglig leder som vedtas av styret. 

 

10 Eiermøter 

Den formelle, vedtaksføre møtearenaen for deltakerne i selskapet er representantskapet. I 
tillegg kan selskapet møte eierne i ulike former for eiermøter.  

Med eiermøte menes et uformelt møte hvor selskaps utvikling og strategi drøftes og 
vurderes. Eiermøter er ikke lovregulert og er kun en uformell arena hvor det ikke skal treffes 
vedtak. I slike møter bør det ikke legges føringer eller «gis signaler» som anses å gripe inn i 
styrets myndighetsområde. Eiermøtene er i tillegg en arena for å informere eierne om 
selskapet. 

Selskapet skal møte på eiermøter som initieres fra en eller flere av sine eiere. Selskapet kan i 
tillegg innkalle til eiermøte ved behov.  

 

11 Arbeidsgivertilknytning, pensjon og rettigheter ved oppløsning  

Selskapet skal være medlem av virksomhetsgruppen i KS bedrift tiknyttet KS (Kommunenes 
sentralforbund), og skal følge de hovedavtaler, og tariffavtaler og særavtaler som gjelder 
virksomhetsmedlemmene i kommunal sektor. 

Selskapet skal ha offentlig tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Opparbeidede 
pensjonsforpliktelser overtas av det nye selskapet for de ansatte som viderefører sitt 
ansetteseforhold i Romerike revisjon IKS. Øvrige forpliktelser gjøres opp med de respektive 
eierkommunene i de tidligere tre revisjonsordningene.  

Ved en eventuell oppløsning eller avvikling av Romerike Revisjon IKS vil arbeidsgiveransvaret 
tilbakeføres til de eierkommuner som enhetene var etablert av før sammenslåingen. Dette 
gjelder kun de som var ansatt ved etableringstidspunktet. Kommunene forplikter seg til å 
tilby relevante arbeidsoppgaver i forhold til de kvalifikasjoner den enkelte medarbeider 
innehar. Styret gis fullmakt til å innarbeide dette, på de aktuelle kommuners vegne, i den 
enkelte medarbeiders arbeidskontrakt ved ansettelse i Romerike Revisjon IKS. 
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Vedlegg: Tabeller for beregning av tilskudd. 

Vedlegg 

Tabellen nedenfor viser fordelingen av det faste årlige grunnbeløpet per kommune for 
perioden 2012-2015.  

Kommune Fast grunnbeløp (kr) 

Hurdal 300 000 

Gjerdrum 400 000 

Rælingen, Sørum, Aurskog-Høland, Nannestad og Fet 600 000 

Nittedal, Nes og Eidsvoll 800 000 

Lørenskog og Ullensaker 1 000 000 

Skedsmo 1 100 000 

Sum 9 200 000 

 

Tabellen som er tatt med nedenfor er ment som et eksempel til bruk som mal for fremtidig 
omregning som måtte skje på bakgrunn av endring i folketallet. Variabelt årlig tilskuddsbeløp 
pr. 1.1.2012 blir som følger: 

Kommune 

Innbyggere 

Pr.01.01.11 

Tilskudd 

2012 

Romerike revisjon IKS 

Fast Variabel Sum Endring 

Hurdal  2 619  281 374  300 000  111 095 411 095 129 721 
Gjerdrum  5 990  625 861  400 000  254 089 654 089 28 227 
Fet  10 431  1 147 785  600 000  442 471 1 042 471 -105 314 
Nannestad  11 128  1 174 848  600 000  472 037 1 072 037 -102 811 
Aurskog-
Høland  

14 632  1 557 019  600 000  620 672 1 220 672 -336 347 

Sørum  15 686  1 663 357  600 000  665 382 1 265 382 -397 975 
Rælingen  15 920  1 174 200  600 000  675 308 1 275 308 101 108 
Nes  19 049  1 992 039  800 000  808 036 1 608 036 -384 003 
Eidsvoll  21 128  2 224 437  800 000  896 225 1 696 225 -528 212 
Nittedal  21 165  1 654 700  800 000  897 795 1 697 795 43 095 
Ullensaker  30 081  3 127 480  1 000 000  1 276 001 2 276 001 -851 479 
Lørenskog  33 308  2 361 200  1 000 000  1 412 887 2 412 887 51 687 
Skedsmo  48 752  3 185 100  1 100 000  2 068 003 3 168 003 -17 097 
 249 889  22 169 400  9 200 000  10 600 000  19 800 000       2 369 400  
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1 OM ROM E RI KE REVI SJON I KS

1.1 Formål og o rganisering

Romerike revisjon IKS (RRI) utføre r revisjon og rådgivning for deltakerkommunene. Dette skal skje
gjennom dialog og samhandling med de folkevalgt e 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
- veil ede 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, Nannes tad, Nes, Nittedal, Rælingen,
Skedsmo, Sørum og Ullensaker. Eier - og ansvarsandelene er fastsatt på grunnlag av folketallet i
kommunene per 01.01.2011.

Organisasjonskart for RRI:

RRI har egen hjemmeside, www.romerikerevisjon.no, der det fortløpen de 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.fl m
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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 2015/2016 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 Gjerdrum kommune er Camilla Eide. Hun har en bachelor i revisjon, 
og har jobbet med revisjon i lengre tid, med hovedvekt på kommuneregnskap. Revisjon av 
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kommunen er, i tillegg til oppdragsansvarlig revisor, gjennomført av Jens Cristian Utsigt som er 
utdannet revisor. 
 

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 i 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 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 til stede 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 Gjerdrum 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 kan 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 Gjerdrum 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.  
 
Det har ikke vært varslingssaker i Gjerdrum i 2015/2016. 
 
Samlet var det planlagt med 850 timer til Gjerdrum, timeforbruk ble 1 114. Samlet ramme for 
2016/2017 er satt til 870 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 500 629 500 

 
Regnskapsrevisjon for Gjerdrum kommune ligger fortsatt noe over antatt tidsforbruk.  
 Følgende oppgaver er utført. 
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 Revisjon av kommunens regnskap - regnskapsbekreftelse 
o planlegging og oppstartsmøte 
o interimsrevisjon  
o årsavslutningsrevisjon med budsjettkontroller  
o veiledning, Gjerdrum komme bruker   

 Attestasjon av kompensasjon for merverdiavgift for 6 terminer. 

 14 stk. særattestasjoner, hvorav 2 stk. kan henføres til attestasjon av spillemidler. I tillegg 
har vi utført 11 andre attestasjoner innenfor blant annet ressurskrevende tjenester, 
kulturskolen, kompetanseløftet, boligsosialt arbeid, barnefattigdom, refinansiering av lån, 
midler innen helsesektoren og kommunalt rusarbeid. I tillegg har revisjonen inngått avtale 
med administrasjonen om å foreta ekstern bekreftelse av prosjektregnskap ifbm. utbygging 
av Aske sentrum. Det er i 2015 utført en slik avtalt kontrollhandling for et prosjektregnskap.  

 Utsendelse av fellesbrev innenfor følgende områder:  
o dokumentasjonskrav knyttet til attestasjon av tilskudd  
o notat om oppbevaring av regnskapsmateriell 

 
Tiden fordeler seg med ca. 400 av timene til revisjon av kommuneregnskapet og veiledning. 
Resterende timer, ca. 230 er knyttet til særattestasjoner og kompensasjon av merverdiavgift.  Dette 
er krav revisjonen må bekrefte før kommunen får utbetalt tildelte midler.  Samlet beløper ulike 
attestasjonskrav seg til om lag 55,9 mill. kroner i 2015 for kommunen, herav kr 20,4 mill. 
merverdiavgiftskompensasjon. 
 

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 

KUs Ramme 
2016/2017 

Forvaltningsrevisjon og andre 
revisjonsundersøkelser 

300 393 300 

 
Gjerdrum kontrollutvalg bestilte i mai 2015 forvaltningsrevisjonsprosjektet: Oppfølging av vedtak. 
Revisjonen presenterte denne rapporten i møte 24.11.2015. 
 
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. 
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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 30 22 30 

 
 
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 Mjølkerampa AS. 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 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 kommunestyret. 
 
Tabellen under viser medgått tid til denne oppgaven: 

 

 
Antatt 
forbruk 

Medgått 
Ramme 

2016/2017 

Kunder 50 70 100 

 
Gjerdrum 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 distribuerer rapporter og nyheter. 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 - 
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 kommunene. 
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Revisjonen sendte 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 Gjerdrum 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.   
 
 
20.10.2016        
 
 
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 
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Gjerdrum kontrollutvalg 12.06.2017 
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Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
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