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1 OM ROMERIKE REVISJON IKS 

1.1 Organisering 

Romerike revisjon IKS (RRI) ble opprettet i 2013 og er en sammenslutning av tre tidligere 

revisjonsdistrikt på Romerike, Øvre-, Østre- og Nedre Romerike. Selskapet utfører kommunal 

revisjon, både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon for 13 eierkommuner på Romerike.  

 

Selskapet etablerte seg i lokaler på Jessheim i juni 2014, og selskapet var i full drift i løpet av 

august 2014.  

 

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 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 fortløpende legges ut nyheter fra 

revisjonen. Det sendes i tillegg ut fire nyhetsbrev per år. Selskapet utarbeider kvartalsrapporter 

gjennom året til styret og eierne. 

 

RRI sitt oppdrag er å passe på at fellesskapets verdier blir forvaltet effektivt, innenfor regelverkets 

rammer og at de politiske beslutninger blir fulgt opp. Revisjonen utgjør en viktig del av den 

egenkontrollen som kommunene gjennomfører i egen virksomhet, med utgangspunkt i 

bestemmelsene i kommuneloven om kontrollutvalg, revisjon og administrasjonssjefens 

internkontroll. God egenkontroll i kommunene er en viktig forutsetning for et velfungerende 

 

Daglig leder 

Stab/støtte   

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

(FR) 

Advokat, jurister og samfunnsvitere 

  

Regnskapsrevisjon (RR)  

Revisorer og økonomer 
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lokaldemokrati. Kommunene skal sikre at innbyggerne får de tjenester de har krav på, og at 

ressursene forvaltes på en effektiv måte i samsvar med kommunestyrenes forutsetninger.  

RRI utfører uavhengig 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 25 ansatte. Selskapet er sammensatt av samfunnsvitere, revisorer, økonomer, jurister og 

en advokat i halv stilling. De ansatte har bred erfaring fra offentlig sektor, og har svært god 

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 derfor sentralt.  

 

Oppdragsansvarlig revisor for Lørenskog kommune er Camilla Eide. Hun har bachelor i revisjon, og 

har solid erfaring med revisjon av kommuneregnskap. Revisjon av kommunen er, i tillegg til 

oppdragsansvarlig revisor, gjennomført av Dag Findahl, også han med lang erfaring med revisjon 

av kommuner. Findahl er utdannet innenfor bank og forsikring. Naheed Esam vil blir revisor i 

Lørenskog inneværende år, Naheed har bachelor i revisjon og har tidligere revidert i kommunene 

Gjerdrum og Ullensaker.  Camilla Eide fortsetter som oppdragsansvarlig revisor.  
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1.3.2 Avdeling for prosjekter (FR og andre undersøkelser) og selskapskontroll  

Avdelingen består av 7,8 stillinger inkludert avdelingsleder. Avdelingen var fullt bemannet fra 

februar 2015, da siste prosjektleder kom på plass. Avdelingen er prosjektorganisert for å kunne 

imøtekomme kravene til effektivt gjennomførte revisjonsprosjekter med høy kvalitet. 

 

Oddny Ruud Nordvik - avdelingsleder forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, jurist 

 

 Inger Berit Faller – prosjektleder forvaltningsrevisjon, høyskolekandidat og diplomert 

internrevisor.  

 Øyvind Nordbrønd Grøndahl - prosjektleder forvaltningsrevisjon, historiker 

 

 Lars-Ivar Nysterud – forvaltningsrevisor, master of public administration 

 Ellen Bjørkum – forvaltningsrevisor, sosiolog 

 Øyvind Schage Førde – advokat 

 Miriam Sethne – forvaltningsrevisor, statsviter 

 Ragnhild Grøndahl Faller – forvaltningsrevisor, statsviter 

 

Avdelingsleder er oppdragansvarlig forvaltningsrevisor.  

 

1.3.3 Administrasjon og støtte 

Avdelingen består av daglig leder og stab for adm. og utvikling. I tillegg til å forestå det daglige 

administrative arbeidet, bistår avdelingen i utviklingsoppgaver og bidrar med administrative 

støttefunksjoner til de to fagavdelingene. 

 

Daglig leder, i samarbeid med lederteamet (avdelingslederne og administrativ leder), forestår den 

daglige 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 interne 

kontroll. I tillegg: 

o Attestasjon av 6 terminer 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 plan for forvaltningsrevisjon vedtatt av kontrollutvalget og 

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 (over 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 bla:  

o Erfaringsseminar og kurs innen sentrale tema for kommunene på Romerike der RRI 

er arrangør.  

o Samarbeidsmøter med ledelsen i kommunene. 

o Tilgang til kompetanse for veiledning innen økonomi, regnskap, kommunal 

forvaltning og selskapsforvaltning 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 Lørenskog kommune 

Revisjonen utfører sitt arbeid i perioden fra 01.06.2014 til 01.06.2015 (revisjonsåret). Det er av den 

grunn naturlig å rapportere til kontrollutvalget for samme tidsintervall.  RRI utarbeidet anslag for 

tidsforbruk på regnskapsrevisjon, prosjekter (forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser) og 

selskapskontroll. I tillegg ble det anslått tidsforbruk for kontrollutvalg og møter i kommunestyrene 

m.m. På planstadiet hadde vi ikke tilstrekkelig erfaringstall, så anslagene ble fastsatt skjønnsmessig 

og forsiktig for dette første driftsåret. Tiden som rapporteres til kontrollutvalget er effektiv 

revisjonstid.  

 

Ett av formålene med å etablere en felles revisjon på Romerike var at selskapet skulle bidra til 

læring og utvikling mellom kommunene, videre å yte god service til kommunene. RRI er også et 

eksternt varslingspunkt i de fleste kommunene. Tidsforbruk anvendt til disse oppgavene er også tatt 

med i rapporten. 

 

Stipulert tidsforbruk til den enkelte kommune er basert på driftstilskuddet fra kommunen, til 

revisjonstjenester. Det kan likevel oppstå uforutsette hendelser, som igjen kan medføre enkelte 

forskyvninger i tidsforbruket mellom kommunene i året. Det vil si at en kommune kan få noe mer 

tjenester ett år og en annen 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.      

 

Resultat for Lørenskog kommune 2014/2015: 

 

Fordelt på oppgave 
Anslag 

2014/2015 
Forbruk 

2014/2015 
Avvik 

Anslag 
2015/2016 

Regskapsrevisjon 1 400 1 357 43 1400 

Prosjekter* 800 665 135 900 

Selskapskontroll 85 113 -28 120 

Kunder**   144 133 11 140 

Sum  2 429 2 268 161 2 560 

*  Forvaltningsrevisjon og andre prosjekter 

**  Kontrollutvalg, kommunestyret mm og andre service tiltak 

 

2.2.1 Regnskapsrevisjon  

Forbruket av timer til regnskapsrevisjon er i tråd med budsjett. Lørenskog kommune er en aktiv 

søker av tilskudd til ulike tiltak. Dette medfører et stort omfang av særattestasjoner, der revisor 

utfører spesifikke kontroller rettet mot enkelte regnskapsposter, transaksjoner eller deler av 

regnskapet og utsteder egne revisjonsuttalelser. Det store omfanget av særattestasjoner medfører 

at større andel av regnskapsrevisjonsressursene bindes opp til dette enn det som er  tilfelle for 

andre kommuner.  
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Forbruk av timer er benyttet til følgende oppgaver: 

 Bekreftelse av kommunes regnskap, herunder attestasjon av momskompensasjon (6 

terminer) 

 33 attestasjoner inkludert tilskudd til ressurskrevende brukere og psykisk utviklingshemmede 

 5 spillemiddelregnskap 

 12 pasientregnskaper 

 Det er også gått noe tid til veiledning i 2014.  

 

2.2.2 Prosjekter og selskapskontroll 

 

Utviklingsarbeid i avdelingen 

Avdelingen har i oppstartsfasen lagt ned mye arbeid i å utarbeide nye prosjektstyringsverktøy, maler 

og rutiner i henhold til selskapets profil. Disse er nå innarbeidet i avdelingen. Det gjenstår fortsatt 

noe arbeid innenfor internkontroll som vi regner med å ha på plass i løpet av 2015.  

  

Innfasing av prosjekter 

Avdeling for forvaltningsrevisjon er med sine 6 forvaltningsrevisorer dimensjonert til å kunne ha ca. 

6 løpende forvaltningsrevisjonsprosjekter i tillegg til andre oppgaver. De 13 kommunene har derfor 

blitt faset inn i flere omganger og Lørenskog var blant de kommunene vi faset inn høsten 2014 med 

bestilling av sitt forvaltningsrevisjonsprosjekt.  

 

Det er i denne perioden utarbeidet ny felles plan for selskapskontroll for alle kommunene på 

Romerike. Det betyr at man i et revisjonsåret kan oppleve å få leverte timer på selskapskontroll selv 

om man ikke er medeier i de selskapene som er satt opp for eierskapskontroll.  

 

Nærmere om leveranser til kontrollutvalget i Lørenskog 

Lørenskog kontrollutvalg er ett av fire utvalg som har prioritert å gjennomføre 

forvaltningsrevisjonsprosjektet: Psykisk helse og rus – helhetlig og koordinerte tjenester. Prosjektet 

ble levert til kontrollutvalget i møte 17.06.2015. Tilsvarende prosjekt har også vært gjennomført i 

Rælingen, Ullensaker og Skedsmo kommuner. Revisjonen vil komme tilbake til kontrollutvalget og 

kommunens administrasjon med et notat som vil dra noen sammenligninger mellom kommunene. 

Prosjektet vil også bli et tema på RRIs erfaringsseminar til våren 2016. Dette gjøres særlig for å 

bidra til læring mellom kommunene. 

 

Revisjonen har også bidratt i bestillingsdialog forut for forvaltningsrevisjonsprosjekt med 

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

å bistå. Plan for neste forvaltningsrevisjonsprosjekt ble bestilt i møte 05.05.2015. 

 

Innenfor selskapskontroll er følgende levert: 

- Ny plan for selskapskontroll 

- Eierskapskontroll NITOR 
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- Eierskapskontroll NRV/RA2 (strandveien 1) påbegynt 

 

2.2.3 Kunder 

Lørenskog kommune har et svært 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 og 

gjennomført ett erfaringsseminar for kommunene om temaet offentlige anskaffelser.  

 

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

Samlet sett har virksomhetsoverdragelsen og etableringen av det nye selskapet blitt gjennomført på 

en god måte. Det har vært krevede, og uten de ansattes positive holdning og bidrag kunne dette 

blitt vesentlig mer krevende. Selskapet har det første året hatt fokus på noen få, men helt 

grunnleggende områder som må være på plass, og som vi har lykkes godt med.  

 

 Å levere i tråd med bestillinger og holde et godt servicenivå på våre tjenester  

 Å få på plass driftskritiske systemer og rutiner 

 Etablere et godt arbeidsmiljø 

 

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

grunn for 2014/2015.  

 

 

14.09.2015        

 

 

 

Nina Neset 

daglig leder 

  

 

 


