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HENVENDELSE ANGÅENDE LOVLIGHETSKONTROLL - 
ORIENTERING OM KOMMUNENS PRAKSIS RUNDT TILDELING AV 
ØKONOMISK BISTAND TIL DEKNING AV HUSLEIE 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
Vedlegg:  
Orientering til Kontrollutvalget angående sak om lovlighetsklage, notat fra rådmannen 
22.8.2017 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet henvendelsen fra Skedsmo FrP i forrige møte. For en 
redegjørelse for saken, se sak 45/17: 
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/komplett_innkalling__skedsmo_kontr
ollutvalg_19.06.2017_redusert.pdf . Utvalget vedtok å be rådmannen om en 
orientering om praksis og omfang rundt tildeling av økonomisk bistand til dekning av 
husleie. Utvalget har mottatt vedlagte notat om saken. I notatet redegjør rådmannen 
for at kommunens praksis rundt tildeling av økonomisk bistand til husleie er lik for alle 
grupper (flytninger og vanskeligstilte). Rådmannen understreker at kommunen har 
praktisert de samme retningslinjene både før og etter kommunestyrets behandling av 
rådmannens tilbakemeldinger etter fylkesmannens avgjørelse.  
 
Kommunaldirektør Arild Hammerhaug og assisterende kommunaldirektør Cathrine 
Gundersen vil legge frem saken i møtet og svare på kontrollutvalgets spørsmål. 
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Orientering til Kontrollutvalget angående sak om lovlighetsklage 
 
 
Det vises til oversendelse datert den 20.06.17, som oppfølgning av Kontrollutvalgets møte den 
19.06.17. Rådmannen er bedt om å oversende et notat som redegjør for praksis rundt tildeling av 
økonomisk bistand til dekning av husleie, som følge av sak om lovlighetsklage i kommunen.  
 
Nedenfor gis en oversikt over sentrale begreper, oppsummering av saksgangen til og med 
Fylkesmannens avgjørelse av lovlighetsklagen, en gjennomgang av praksis for tildeling av 
økonomisk stønad til husleie og rådmannens vurdering.  
 
1. Begrepsavklaring 
 
I denne saken er det hensiktsmessig å gi en avklaring av enkelte sentrale begreper:  
 
Ulike typer støtte til bokostnader:  
 Husbankens bostøtte: Dette er en behovsprøvd statlig finansiert støtteordning for personer med 

lav inntekt og høye boutgifter. Bostøtten beregnes på bakgrunn av boutgifter, inntekter og antall 
personer i husstanden. Det er kommunene som mottar søknader om bostøtte og saksbehandler 
disse. 

 Kommunal bostøtte: Skedsmo kommune yter kommunal bostøtte til leietakere av kommunal bolig 
og boliger der kommunen har tildelingsrett. Støtteordningen er behovsprøvd, og skal sikre et 
minimum av livsopphold for mottakere av pensjon, etter at man har betalt boutgifter og strøm til 
husholdningen. For å være berettiget til kommunal bostøtte må man være mottaker av 
uføretrygd, alderspensjon eller etterlattepensjon. Bostøtte ytes med grunnlag i SIFO’s 
beregninger for standard budsjett for livsnorm. Søker skal også ha søkt om statlig bostøtte fra 
Husbanken, og søker må samtykke i at statlig bostøtte overføres til kommunen for avregning mot 
kommunal bostøtte.  

 Økonomisk sosialhjelp til vanskeligstilte: dette er økonomisk stønad som ytes etter individuelle 
vurdering og vedtak fattet av NAV Skedsmo og Flyktningavdelingen. Det er denne stønaden som 
omhandles i det videre i denne saken.  
 

Boutgifter: dette er utgifter til husleie, strøm og innboforsikring.  
 
Mobilitetskravet: Det gjelder et såkalt mobiltetskrav i NAV og Flyktningavdelingen for å få tildelt 
økonomisk stønad til husleie. Mobilitetskravet inneholder ulike elementer. Relevant for denne saken 
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er den geografiske mobiliteten for å redusere boutgifter – i form av å flytte til et rimeligere sted eller 
flytte til en rimeligere bolig (standard, størrelse).  
 
2. Om saksforløpet og Fylkesmannens vurdering  
 
2.1. Saksforløpet oppsummert 
Kommunestyret behandlet i møte den 30.03.16 sak «Akseptert husleienivå for leie av boliger til 
vanskeligstilte». Den 13.04.16 fremmet Fremskrittspartiets representanter i kommunestyret en 
lovlighetsklage, med grunnlag i at vedtakets punkt 1 måtte anses diskriminerende. Vedtakspunktet 
lyder: 
 

1. Skedsmo kommune kan i enkelte saker akseptere et høyere husleienivå for flyktninger som 
bosettes etter avtale med IMDi.  

 
Kommunestyret behandlet lovlighetsklagen i møte den 11.05.16 hvor det ble vedtatt at klagen 
oversendes Fylkesmannen for behandling. Fylkesmannen har den 24.03.17 avgjort klagen, og kom 
fram til at kommunens vedtak av 30.03.16 punkt 1 oppheves.  
 
2.2. Nærmere om Fylkesmannens vurdering og konklusjon  
 
Fylkesmannen slår fast at forskjellsbehandling av ulike personer eller grupper ikke i seg selv er 
ulovlig eller diskriminerende, så lenge det kan påvises relevante grunner for å behandle de ulikt.  
 
Fylkesmannen fant at vedtaket av 30.03.16 kan tolkes på to prinsipielt ulike måter:  

1. Akseptert husleienivå kan bare overskrides i saker som gjelder flyktninger bosatt etter avtale 
med IMDi.  
Denne tolkningen bygger på vedtakets ordlyd.  

2. Det aksepterte nivå kan overskrides også i enkeltsaker som ikke gjelder flyktninger, dersom 
det ikke er andre muligheter for å sikre en akseptabel bosituasjon.  
Denne tolkningen baserer seg primært på den redegjørelse som er gitt i saksutredningen til 
kommunestyrets behandling av lovlighetsklagen 11.05.16. 

 
Alternativ 1 bygger på en tolkning av vedtakets ordlyd, der det legges til grunn at en vanskeligstilt 
person som overstiger akseptert husleienivå for en bolig, ikke kan motta stønad til husleie og må lete 
videre etter en annen bolig som faller inn under akseptert nivå.  
 
Fylkesmannen påpeker at begrensninger i mobilitetskravet kan være en saklig grunn til å 
forskjellsbehandle to ellers like tilfeller. Dersom praksis imidlertid er slik at stønad utover akseptert 
nivå forutsetter at en i tillegg er flyktning, vil det være tale om forskjellsbehandling basert på nasjonal 
opprinnelse, og vedtaket vil da bryte med diskrimineringsforbudet.   
 
I dette tolkningsalternativet legger fylkesmannen til grunn at kommunen ikke peker på særskilte 
forhold som rettferdiggjør forskjellsbehandling. Dette tilsier at det ikke foreligger noen saklige grunner 
til ulik behandling. 
 
Alternativ 2 bygger på en tolkning av kommunens praksis der individuelle vurderinger kan medføre at 
det kan innvilges høyere husleiestøtte i alle saker, og at akseptert husleienivå dermed bare er en 
retningslinje/veiledende norm som kan fravikes etter en konkret vurdering – også for personer som 
ikke er flyktninger bosatt etter avtale med IMDi. Vedtaket representerer da ikke en 
forskjellsbehandling av flyktninger og andre grupper, da de alle vurderes etter samme kriterier.  
 
Fylkesmannen utdyper videre at når flyktninger oftere vil kunne få innvilget høyere bostønad, kan det 
sies å gi uttrykk for en praksis som forskjellsbehandler grupper. Årsaken til dette vil imidlertid være at 
avtalen med IMDi innebærer at disse må bosettes innenfor kommunens grenser. Denne ordningen er 
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ment å fremme integrering ved å sørge for en hensiktsmessig fordeling av flyktninger i kommunene, 
og Fylkesmannen vurderer at etterlevelse av avtalen er et saklig og relevant hensyn som kan 
begrunne at mobilitetskravet bare gjelder innenfor kommunens grenser for disse flyktningene. At 
flyktninger oftere vil kunne få høyere bostønad er således en konsekvens av at mobilitetskravet ikke 
kan iverksettes fullt ut overfor dem, og ikke en følge av flyktningstatusen i seg selv.  
 
Etter dette tolkningsalternativet er det dermed lovlig forskjellsbehandling å ikke gjøre gjeldende 
mobilitetskravet ut av kommunen. 
 
Fylkesmannens vurdering 
Fylkesmannen tar utgangspunkt i kommunestyrets vedtak av 30.03.16, og mener at ordlyden i seg 
selv legger opp til en usaklig forskjellsbehandling ved at det uttrykkes at det kun er for flyktninger 
bosatt etter avtale med IMDi at akseptert nivå kan overskrides.  
 
Det som taler for tolkningsalternativ 2 er utdypninger i saksframlegget som var til behandling i mai 
2016 (kommunestyrets behandling av lovlighetsklagen), og de etterfølgende uttalelsene fra 
administrasjonen. Disse vil nødvendigvis ikke kunne si noe om hva politikerne i kommunestyret 
mente å vedta i mars, og Fylkesmannen legger ikke avgjørende vekt på etterfølgende redegjørelser 
om forståelsen av vedtaket.  
 
Det konkluderes med at tolkningsalternativ 1 må legges til grunn, som medfører at vedtakets punkt 1 
bryter med diskrimineringsforbudet og dermed ikke kan anses innholdsmessig lovlig.  
 
3. Kommunens praksis for tildeling av økonomisk stønad til husleie  
 
NAV Skedsmo og Flyktningavdelingen har delegert myndighet til å fatte vedtak om tildeling av 
økonomisk stønad til husleie. Disse avdelingene følger samme regelverk for saksbehandling, nemlig 
Lov om sosiale tjenester i Nav § 18 og § 19.   
 
Vurdering av økonomisk stønad til husleie 
Det er fastsatt veiledende retningslinjer/norm for livsopphold og for boutgifter, og dette er 
utgangspunktet for utmåling av stønad. Det skal i tillegg alltid foretas individuelle vurderinger av om 
retningslinjer/norm skal fravikes, hvis det er nødvendig for å sikre en akseptabel bosituasjon. I den 
individuelle vurderingen vektlegges sosiale forhold, helsemessige forhold, familiesituasjon m.m.  
Alle søknader saksbehandles dermed med hensyntagen både til gjeldende retningslinjer og 
individuelle behov.  
 
Mobilitetskravet er også en del av den individuelle vurderingen. I dette ligger at det gjøres en 
vurdering av den enkelte bruker/familie sin spesielle situasjon, og om ulempen ved å flytte er 
uforholdsmessig høy. Her vil det i praksis som oftest være forhold knyttet til barna som er 
avgjørende, men det kan også være andre tungtveiende sosiale forhold. I de saker hvor det kreves 
av våre brukere at de må lete etter et rimeligere sted å bo, så innebærer det også å se ut av 
kommunen.  
 
Etter fylkesmannens utredning, vil det være lovlig at flyktninger som bosettes etter avtale med IMDi 
ikke underlegges et mobilitetskrav ut av kommunen innenfor 5-års perioden kommunen mottar 
tilskudd. Avtalen med IMDi kommer slik sett som et tilleggsmoment i den individuelle vurderingen.  
 
Enkeltvedtak 
Tildeling av økonomisk stønad gjøres i et enkeltvedtak, som kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus. De ansatte i NAV Skedsmo og i Flyktningavdelingen skal kunne veilede om 
klageadgangen, regelverket og de vurderinger som gjøres, og har plikt til å motta både skriftlige og 
muntlige klager.  
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4. Rådmannens vurdering av praksis  
 

Kommunestyret har den 10. mai 2017 behandlet rådmannens tilbakemeldinger etter fylkesmannens 
avgjørelse. Rådmannen har i saksframlegget konstatert at saksframstillingen og vedtakets ordlyd fra 
mars 2016 ikke har vært tydelig nok for å sikre en entydig forståelse av sakens intensjon og innhold. 
Dette er beklagelig, da intensjonen hele tiden har vært å politisk forankre en lovlig praksis som ikke 
skal være diskriminerende.  
 
Det er viktig å påpeke at hensikten ikke har vært å endre en praksis, men å forankre den. Dette er 
årsaken til at det i dette notatet ikke er beskrevet en «før og etter»-praksis. Rådmannen understreket 
i saken at kommunens praksis skal ligge innenfor rammene av tolkningsalternativ 2, og rådmannen 
mener at kommunens praksis ligger, og har ligget, innenfor rammene som er gitt i regelverket og 
gjeldende retningslinjer.  
 
Skjønnsutøvelsen skal praktiseres med utgangspunkt i de samme retningslinjer uansett målgruppe, 
der alle søkere har krav på individuell vurdering. I gitte situasjoner vil det kunne gis stønad utover 
akseptert husleienivå – for alle søkere. For å opprettholde bosettingskravet fra staten innenfor 5 
årsperioden kommunen mottar tilskudd, vil flyktninger oftere kunne få høyere bostønad. Dette anses 
som en lovlig praksis, som er underbygget gjennom uttalelser fra Fylkesmannen. 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
for rådmannen  
 
 
Arild Hammerhaug 
Kommunaldirektør 
Helse- og sosialsektoren  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Arkivsak-dok. 16/00120-13 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 
Skedsmo kontrollutvalg 04.09.2017 
 
 
 

   
 
 

GODKJENNING AV PROTOKOLL 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 19.6.2017 godkjennes med de merknader som 
fremkom i møtet. 
 
Vedlegg:  
Utkast til protokoll fra møtet 19.6.2017 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Skedsmo kontrollutvalg 
 
Dato: 19.06.2017 kl. 08:00 
Sted: Barnverntjenesten, Møterom Bjørk i 2 etg, Instituttveien 10 

Kjeller 
Arkivsak: 15/00008 
  
Tilstede:  Trine Wollum, leder 

Øyvind Skaarer, nestleder 
Kaveh Abdali 
Kjell Tore Wirum 
Elin Garcia til og med behandling av sak 48 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Rådmann Trine Wikstrøm møtte under sak 38 – 42. 

Avdelingssjef sjef Ragnhild M. Ottestad og Barnevernleder 
Bente Nederberg under sak 42. 
Fra Romerike revisjon møtte daglig leder Nina Neset 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Børge Haukland møtte 
under sak 48.  

  
Protokollfører: Utvalgssekretær Mona Moengen, Rokus 
  

 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

38/17 16/00111-15 Samtale med rådmannen 3 

39/17 16/00045-4 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Tilpasset opplæring Skedsmo 4 

40/17 16/00111-16 Orientering om oppfølging av Fylkesmannens tilsyn på Stav skole 5 

41/17 16/00111-14 Orientering om 1. tertialrapport 2017 6 

42/17 15/00244-20 Orientering fra barnevernet 7 

43/17 16/00120-11 Godkjenning av protokoll 8 

44/17 17/00016-7 
Drøfting av bestilling av en bredere sak knyttet til 
medarbeiderundersøkelsen 2017  9 
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45/17 16/00029-47 Henvendelse angående lovlighetskontroll - utsatt fra forrige møte 10 

46/17 17/00016-6 Reglement for kontrollutvalget 11 

47/17 17/00040-7 Status for kommunereform – behovet for fast punkt på dagsorden 12 

48/17 16/00032-24 Regnskapet 2016 - orientering om funn av ikke vesentlig art 13 

49/17 16/00032-25 Orientering fra revisjonen 14 

50/17 17/00053-1 Bestillingsdialog nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt  15 

51/17 17/00058-1 
Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS - 
prosjektplan 
 

16 

52/17 16/00033-24 Referater  17 

53/17 15/00218-29 Eventuelt 18 

 
Det var ingen merknader til innkallingen. 
 
Møtet ble hevet kl. 13.20 
 
 
Trine Wollum 
Leder for kontrollutvalget 
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Saker til behandling 

38/17 Samtale med rådmannen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 19.06.2017 38/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget ønsket rådmannen velkommen. Rådmannen og kontrollutvalget 
presenterte seg for hverandre.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
[Lagre]  
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39/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Tilpasset opplæring 
Skedsmo 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 19.06.2017 39/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar rådmannens orientering om arbeidet med oppfølging av 
revisjonsrapporten til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget drøftet saken. Rådmannen bes komme tilbake til utvalget med 
informasjon om hvordan Skedsmo kommune håndterer fysisk tilrettelegging for barn 
med funksjonshemming.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar rådmannens orientering om arbeidet med oppfølging av 
revisjonsrapporten til orientering. 
 
[Lagre]  
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40/17 Orientering om oppfølging av Fylkesmannens tilsyn på Stav 
skole 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 19.06.2017 40/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget merket seg funnene i rapporten. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
[Lagre]  
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41/17 Orientering om 1. tertialrapport 2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 19.06.2017 41/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmannen orienterte og svarte på kontrollutvalgets spørsmål. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
[Lagre]  
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42/17 Orientering fra barnevernet 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 19.06.2017 42/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Avdelingssjef sjef Ragnhild M. Ottestad og Barnevernleder Bente Nederberg 
orienterte og svarte på kontrollutvalgets spørsmål. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
[Lagre]  
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43/17 Godkjenning av protokoll 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 19.06.2017 43/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 8.5.2017 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Vedtak  
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 8.5.2017 godkjennes med de merknader som 
fremkom i møtet. 
 
[Lagre]  
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44/17 Drøfting av bestilling av en bredere sak knyttet til 
medarbeiderundersøkelsen 2017  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 19.06.2017 44/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
  Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget drøftet saken.   
 
Vedtak  
Kontrollutvalget ber sekretariatet utforme forslag til bestilling til neste møte.  
 
 
[Lagre]  
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45/17 Henvendelse angående lovlighetskontroll - utsatt fra forrige 
møte 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 19.06.2017 45/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
Møtebehandling 
Kommunestyret behandlet sak om Fylkesmannens avgjørelse av lovlighetsklage – 
konsekvenser 10. mai. Følgende forslag er oversendt til formannskapet:  
Skedsmo foretar en helhetlig og fullstendig gjennomgang av kommunens 
boligsosiale politikk med sikte på likebehandling og ikke diskriminering. 
 
Kontrollutvalget ønsker å få en orientering om de to første punktene i henvendelsen:  

1. Omfang av praksis etter vedtak i K sak 35/16 Akseptert husleienivå for leie av 
boliger til vanskeligstilte (16/2392)  

2. Praksis før vedtak i K sak 35/16 og før iverksettelse av det aktuelle vedtaket, 
(evt også omfang dersom det var samme praksis som skissert i vedtak i K sak 
35/16). 

 
Vedtak  
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om de to første punktene i 
henvendelsen til neste møte. 
 
[Lagre]  
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46/17 Reglement for kontrollutvalget 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 19.06.2017 46/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget foretar en første drøfting og kommer tilbake til saken i neste møte. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget foretok en første drøfting. Sekretariatet innarbeider forslag som kom 
frem. Saken legges frem på nytt i neste møte.  
 
Vedtak  
Sekretariatet innarbeider utvalgets innspill. Kontrollutvalget kommer tilbake til saken i 
neste møte. 
 
[Lagre]  
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47/17 Status for kommunereform – behovet for fast punkt på 
dagsorden 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 19.06.2017 47/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Saken legges frem uten innstilling 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget drøftet spørsmålet om å ha dette som fast agendapunkt. Leder 
orienterte om møtet mellom de tre lederne 29.5. Sekretariatet orienterte om 
seminaret som KS-bedrift arrangerte om konsekvenser for interkommunale selskaper 
ved kommunesammenslåing.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget ønsker å ha en fast sak om orientering om status i arbeidet med 
kommunereformen.  
 
[Lagre]  
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48/17 Regnskapet 2016 - orientering om funn av ikke vesentlig art 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 19.06.2017 48/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Romerike revisjon la frem saken og svarte på kontrollutvalgets spørsmål. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
[Lagre]  
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49/17 Orientering fra revisjonen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 19.06.2017 49/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Romerike revisjon orienterte om at daglig leder Nina Neset kommer til å møte fast i 
utvalget fremover. Videre ble det orientert om at arbeidet med planlegging 
regnskapsrevisjon 2017 er i gang. Forvaltningsrevisjonsrapporten på eiendomsskatt 
er i rute.  
 
Børge Haukland blir oppdragsansvarlig for alle kommunene som slår seg sammen. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
[Lagre]  
 
  



55/17 Godkjenning av protokoll - 16/00120-13 Godkjenning av protokoll : Utkast til protokoll Skedsmo kontrollutvalg 19.06.2017

 15  

 
50/17 Bestillingsdialog nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 19.06.2017 50/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget drøftet de to prosjektene Kvalitet i eldreomsorgen og Skedsmo 
kommunes eierskapsforvaltning, og besluttet følgende: 
 
Vedtak  
Saken ble utsatt til neste møte. 
 
[Lagre]  
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51/17 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS - 
prosjektplan 
 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 19.06.2017 51/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i Strandveien 1 AS vedtas. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Vedtak  
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i Strandveien 1 AS vedtas. 
 
[Lagre]  
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52/17 Referater  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 19.06.2017 52/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
[Lagre]  
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53/17 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 19.06.2017 53/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Ingen saker meldt inn. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmannen orienterte om at hovedutvalgene heretter vil få oversendt rapportene 
etter tilsyn fra Fylkesmannen. 
 
Vedtak  
Ingen vedtak. 
 
[Lagre]  
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Arkivsak-dok. 17/00016-10 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 
Skedsmo kontrollutvalg 04.09.2017 
 
 
 

   
 
 

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget godkjenner reglementet med de endringer som fremkom i møtet. 
Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret vedtar reglement for kontrollutvalget 
 
Vedlegg:  
Reglement for kontrollutvalget – drøftet 19.6.2017 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget foretok en første drøfting av reglementsforslaget i møtet 19. juni. 
Sekretariatet har etter beste evne innarbeidet utvalgets innspill og forslag til endinger 
i vedlagte reglement.   
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REGLEMENT FOR 
KONTROLLUTVALGET 
I SKEDSMO KOMMUNE 

Vedtatt av Skedsmo kommunestyre [dato] i [sak nr/år] 

§ 1 Formål 
 1. Kontrollutvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til å sikre den allmenne tillit til at 

de kommunale oppgavene blir ivaretatt på best mulig måte ved blant annet å påse:  
  at administrasjonen bruker kommunens ressurser til å løse oppgaver som 

samsvarer med kommunestyrets vedtak og forutsetninger 
 at ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på 

området 
 at lover og regelverk etterleves i den kommunale forvaltningen 
 at kommunens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige 
 at resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets forutsetning 
 at etiske hensyn ivaretas og etiske retningslinjer etterleves 

 2. Kontrollutvalget skal legge vekt på å opptre partipolitisk nøytralt. 
 3. Kontrollutvalget skal være et kompetent, uavhengig, objektivt og synlig organ med 

høy integritet. 
  
§ 2 Virkeområde 
 1. Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret forestå det løpende tilsyn med 

forvaltningen i samsvar med lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og 
fylkeskommuner (kommuneloven) kapittel 12 og forskrift 15.juni 2004 nr.905 om 
kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 

 2. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan og behandler ikke klager på enkeltsaker. 
  
§ 3 Valg og sammensetning 
 1. Kontrollutvalget skal ha minst fem medlemmer med varamedlemmer. 

Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant 
medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant 
kommunestyrets medlemmer.  

 2. Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av 
formannskap, medlem og varamedlem av hovedutvalg, medlem og varamedlem av 
kommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem og varamedlem av 
kommunestyrekomité etter koml. § 10 a og ansatte i kommunen, jf. koml. § 77 nr.2. 

 3. Hvis valg av kontrollutvalg avgjøres ved flertallsvalg, skal hvert kjønn være 
representert i utvalget med minst 40 pst. Hvis valget avgjøres ved forholdsvalg, skal 
hvert kjønn være representert med minst 40 pst. på listeforslagene. 

 4. Valg til kontrollutvalg skal skje på det konstituerende kommunestyremøte etter valg 
av formannskap og valg av ordfører og varaordfører, jf. koml. § 17 nr.2. 

 5. Kommunestyret kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. Ved 
utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget, skal det foretas nyvalg av 
samtlige medlemmer. 

  
§ 4 Representasjon 
 1. Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets 

saker behandles, jf. koml. § 77 nr.1 
 2. Utvalgets leder eller den utvalget bemyndiger, representerer utvalget utad og ivaretar 

kontakt med media når det skal gis uttalelser på vegne av kontrollutvalget 
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§ 5 Kontrollutvalgets oppgaver 
 1. Kontrollutvalgets oppgaver innebærer blant annet: 
 a. forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning 
 b. påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte  
 c. gi uttalelse om kommunens årsregnskap 
 d. påse at revisjonsmerknader blir fulgt opp 
 e. påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon 
 f. påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens egne selskaper 

og dens eierinteresser i andre foretak og selskaper, herunder å kontrollere om 
den som utøver kommunens eierinteresser gjør det i samsvar med 
kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

 g. utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon for valgperioden 
 h. utarbeide plan for gjennomføring av selskapskontroll for valgperioden 
 i. rapportere til kommunestyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner, 

selskapskontroller og andre saker som kontrollutvalget har undersøkt 
 j. påse at kommunestyrets merknader til forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp 
 k. utarbeide en årsplan for den planlagte tilsyns- og kontrollvirksomheten i 

løpet av året 
 l. årlig utarbeide en årsrapport for den samlede tilsyns- og 

kontrollvirksomheten som er utført 
 m. bli varslet om generalforsamling, møte i representantskap eller tilsvarende 

organ i selskap eller foretak kommunen eier alene eller sammen med andre 
kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskap. 

 n. forestå løpende tilsyn med oppdragsansvarlig revisor 
 2. Kontrollutvalget har myndighet til å gjøre endringer i plan for forvaltningsrevisjon 

og plan for selskapskontroll som kommunestyret har vedtatt for planperioden 
 3. Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt. 

Kontrollutvalget kan likevel uttale seg dersom politiske utvalg med 
beslutningsmyndighet har truffet eller er i ferd med å treffe vedtak som er i strid med 
lov, regelverk, kommunale planer eller sentrale styringsverktøy  

 4. Kommunestyret kan pålegge utvalget å iverksette gransking. Kontrollutvalget kan 
også selv sørge for at det blir foretatt undersøkelser og gransking blant annet i 
forbindelse med mistanke om uregelmessigheter eller misligheter. 

 5. Kontrollutvalget kan og bør ta opp saker på eget initiativ og etter innspill fra andre. 
Før det settes i gang reelle undersøkelser skal kontrollutvalget vurdere om slike 
saker ligger innenfor utvalgets kompetanseområde. 

 6. Kontrollutvalgets møter kan legges til virksomheter som et ledd i utvalgets løpende 
tilsyns- og kontrollarbeid. 

  
§ 6 Særlige oppgaver for kontrollutvalget 
 1. Kommunestyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i 

interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med annen revisor. 
Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget 

 2. Dersom kommunestyret vedtar å konkurranseutsette hele eller deler av revisjonen, 
foretar kommunestyret selv valg av revisor etter innstilling fra kontrollutvalget. 

 3. Kommunestyret avgjør selv om kommunen skal ansette egen sekretær for å ivareta 
sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget, delta i interkommunalt samarbeid om 
sekretariatsfunksjon eller inngå avtale med et annet sekretariat. Vedtaket treffes etter 
innstilling fra kontrollutvalget. 

 4. Dersom kommunestyret vedtar å konkurranseutsette sekretariatfunksjonen, foretar 
kommunestyret selv valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget etter innstilling 
fra kontrollutvalget. 
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 5. Kontrollutvalget utarbeider årlig forslag til budsjett for det samlede kontroll- og 
tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets budsjett skal følge formannskapets 
innstilling til kommunestyret. 

  
§ 7 Møteprinsippet. Møtebok 
 1. Kontrollutvalget behandler sine saker og treffer sine vedtak i møter. 
 2. Det skal føres protokoll over forhandlingene i kontrollutvalget. Protokollen skal 

blant annet inneholde opplysninger om dato, tid og sted, møtende medlemmer, 
meldte forfall, ikke meldte forfall, møtende varamedlemmer, andre møtende, hvilke 
saker som ble behandlet, i hvilken rekkefølge sakene ble behandlet, hvilke 
avgjørelser som ble truffet og avstemningsresultat. 

 3. Dersom det treffes avgjørelse om at et møte eller enkeltsaker skal holdes for lukkede 
dører, skal avgjørelsen føres i møteboken og hjemmelen for avgjørelsen skal framgå. 
Det samme gjelder for avgjørelse om at et medlem av organet er inhabil. 

 4. Medlemmer av kontrollutvalget kan kreve inntatt i protokoll en kort begrunnelse for 
sitt standpunkt i en sak. Begrunnelsen må fremsettes i møte slik at den er en del av 
forhandlingene. 

 5. Protokollen skal godkjennes i påfølgende møte og sendes ut sammen med 
innkallingen. Godkjent protokoll signeres av utvalgets leder på vegne av 
kontrollutvalget. 

 6. Særutskrifter fra kontrollutvalgets møter skal sendes rådmann eller 
oppdragsansvarlig revisor, i de tilfeller det fattes vedtak som vedkommende skal 
følge opp. 

 7. Saksdokumentene oppbevares i samsvar med arkivlovgivningen, og skal gjøres 
tilgjengelig digitalt for de folkevalgte og for allmennheten. 

  
§ 8 Møteoffentlighet 
 1. Kontrollutvalgets møter holdes som hovedregel for åpne dører. 
 2. Møtet skal likevel lukkes dersom utvalget skal behandle opplysninger som er  
 a. underlagt lovbestemt taushetsplikt, jf. koml. § 31 nr.2, jf. Forvaltningsloven 

(fvl) § 13 første ledd nr. 1 
 b. som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold, jf. koml. § 31 nr.3 
 c. når hensynet til personvern krever det, jf. koml. § 31 nr.4, eller 
 d. når hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier det, og det vil 

komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt offentlig 
innsyn etter lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg 
verksemd (offentleglova) dersom de hadde stått i et dokument, jf. koml. § 31 
nr.5 

 3. Hvis utvalgets leder eller utvalget krever det, skal debatten om lukking av et møte 
holdes i lukket møte. Avstemningen skal skje i åpent møte, jf. koml. § 31 a 

  
§ 9 Fastsetting av møter. Saksliste. Innkalling. Møteledelse 
 1. Møte i kontrollutvalget skal holdes på de tidspunkter som er vedtatt av utvalget selv, 

og ellers når utvalgets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene 
krever det. 

2. Kan et medlem ikke møte i kontrollutvalget på grunn av lovlig forfall, skal han/hun 
uten opphold melde dette til sekretariatet, som innkaller varamedlem. Varamedlem 
har plikt til å møte dersom det ikke har lovlig forfall. 

 3. Utvalgets leder setter opp sakliste i samråd med sekretariat for det enkelte møte. 
Innkalling til møtet skal sendes elektronisk til utvalgets medlemmer, ordfører og 
oppdragsansvarlig revisor med høvelig varsel, minst 5 virkedager før møtet. 
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Innkallingen skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles samt 
saksdokumenter. 

 4. Rådmann får normalt innkalling med sakliste til orientering, og møter kun etter 
særskilt innkalling. Rådmannen eller dennes stedfortreder kan bli innkalt til utvalgets 
møter for å orientere om en sak eller gi opplysninger i konkrete tilfelle. I tilfelle 
utvalget ønsker å innkalle andre ansatte i kommunen enn rådmannen, skal det sendes 
forespørsel til rådmannen om dette. Rådmannen kan la seg representere av 
fullmektig når vedkommende finner dette høvelig og utvalgets leder ellers 
samtykker. 

 5. Saklisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal 
være tilgjengelig for allmennheten. Møte i kontrollutvalget skal kunngjøres på 
hensiktsmessig måte. Dette gjelder også møter som det må antas vil bli helt eller 
delvis lukket etter koml. § 31. 

 6. Møter i kontrollutvalget ledes av utvalgets leder eller nestleder. Har begge forfall, 
velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg. 

 7. Ordfører eller dennes stedfortreder, har møte- og talerett i utvalgets møter og kan 
forlange sine uttalelser på møtet protokollert. Møteretten gjelder likevel ikke når sak 
som angår ordførerens personlige forhold behandles. 

 8. Oppdragsansvarlig revisor, eller dennes stedfortreder, har møte- og talerett i 
kontrollutvalgets møter og kan forlange sine uttalelser på møtet protokollert. 
Møteretten gjelder likevel ikke når sak som angår revisors personlige forhold eller 
revisjonsordningen behandles. 

  
§ 10 Vedtaksførhet 
 1. Kontrollutvalget kan bare treffe vedtak hvis minst halvparten av medlemmene har 

vært til stede under forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak, jf. koml. § 
33. Utvalgets medlemmer har plikt til å stemme i alle saker. 

  
§ 11 Inhabilitet 
 1. Når det blir spørsmål om et medlem er inhabil, skal medlemmet fratre under 

behandlingen av spørsmålet. Dersom et medlem vet at vedkommende vil være eller 
kan bli inhabil, må vedkommende melde i fra om dette på forhånd slik at 
varamedlem kan bli innkalt. Koml. § nr. 3 og 4, jf. Forvaltningsloven § 6 gjelder 
tilsvarende. Avgjørelsen protokollføres hvor hjemmel for avgjørelsen skal fremgå av 
protokollen. 

  
§ 12 Endring av saksliste. Forespørsel 
 1. Kontrollutvalget kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av 

en sak på den utsendte saklisten. Det kan også treffe vedtak i sak som ikke er oppført 
på saklisten, hvis ikke utvalgets leder eller 1/3 av de møtende medlemmene 
motsetter seg dette. 

 2. Ethvert medlem kan rette forespørsler til lederen i møtet, også om saker som ikke 
står på saklisten. 

  
§ 13 Avstemninger 
 1. Ved behov treffes vedtak med alminnelig flertall av de stemmer som avgis. Ved 

stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. 
  
§ 14 Innhenting av opplysninger 
 1. Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver 

opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det 
finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. 
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 2. Innsynsretten gjelder kontrollutvalget som organ, men kan delegeres til utvalgets 
leder eller sekretariat. 

  
§ 15 Rapportering 
 1. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. 
 2. Kontrollutvalget har innstillingsrett i blant annet følgende saker: 
  plan for forvaltningsrevisjon 
  rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner 
  plan for selskapskontroll 
  rapporter fra gjennomførte selskapskontroller 
  rapportering om saker som ikke er fulgt opp av administrasjonen 
 3. I de saker hvor kontrollutvalget har særskilt innstillingsrett, skal saken ha vært 

forelagt rådmann til uttalelse før endelig avgivelse. 
 4. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av 

kommunestyret. Uttalelsen avgis til kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være 
formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir 
innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 

 5. Kontrollutvalget kan uttale seg i saker det får seg forelagt eller i saker utvalget selv 
velger å behandle. 

 6. Det skal årlig utarbeides årsrapport for den samlede tilsyns- og kontrollvirksomheten 
som legges frem for kommunestyret. 

  
§ 16 Taushetsplikt 
 1. For kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer og dets sekretariat gjelder 

forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om taushetsplikt, jf. fvl. § 13 mv. 
  
§ 17 Revisjon 
 1. Kontrollutvalget skal se til at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 
 2. Oppdragsansvarlig revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til 

kontrollutvalget. 
 3. Rådmann er pliktig til å rapportere eventuelle mistanker om uregelmessigheter, 

mislighold eller mulige avvik til revisjonen, som på sin side har plikt til å rapportere 
dette videre til kontrollutvalget 

 4. Henvendelser fra kontrollutvalget eller sekretariat til revisjonen, skal skje til 
oppdragsansvarlig revisor hvis ikke spesielle forhold tilsier noe annet. 

  
§ 18 Sekretariat 
 1. Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatbistand som til 

enhver tid tilfredsstiller utvalgets behov. 
 2. Sekretariatet skal påse at de saker som skal behandles av kontrollutvalget er 

forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. 
3. Sekretariatet legger til rette for opplæring av utvalget minst en gang i løpet av 

perioden. 
 4. Sekretariatets oppgaver omfatter blant annet: 
  Tilrettelegging av og innkalling til møter i kontrollutvalget 

 Utarbeide og sende ut møteinnkalling med saksdokumenter 
 Skrive og sende ut protokoll fra kontrollutvalgets møter 
 Påse at saker fra kontrollutvalget kommer til kommunestyret for behandling  
 Følge opp kontrollutvalgets vedtak og vedtak i kommunestyret som bygger på 

innstillinger fra kontrollutvalget  
 Oppdatere kontrollutvalgets nettsider 
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 Bistå kontrollutvalget i å utøve bestiller- og tilsynsfunksjonen overfor 
oppdragsansvarlig revisor i forhold til regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll. 

 Arkivere og journalføre kontrollutvalgets saker, protokoller, planer, rapporter og 
korrespondanse. 

 5. Den som utfører sekretariatfunksjonen for kontrollutvalget er direkte underordnet 
kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. 

 6. Rådmannen har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde ikke instruksjons- 
eller avgjøringsmyndighet overfor sekretariat. 

 7. Kontrollutvalgets leder forestår saksutredning og innstilling i saker hvor utvalgets 
sekretariat er inhabil, som blant annet ved valg av sekretariatordning, 
konkurranseutsetting av sekretariatfunksjon etc. 

  
§ 19 Innhenting av sakkyndig bistand 
 1. Kontrollutvalget kan innhente sakkyndig hjelp utover bistand fra sekretariat og 

oppdragsansvarlig revisor når dette vurderes som nødvendig. Hvis slik bistand får 
budsjettmessige konsekvenser, skal spørsmålet om slik bistand forelegges 
kommunestyret. 

  
§ 20 Ikrafttreden 
 Dette reglementet trer i kraft straks. 
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Arkivsak-dok. 17/00016-11 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 
Skedsmo kontrollutvalg 04.09.2017 
 
 
 

   
 
 

FORSLAG TIL BESTILLING AV EN BREDERE SAK PÅ 
MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget ber rådmannen om en bredt anlagt orientering om 
medarbeiderundersøkelsen hvor utvalget kan få innsikt i resultatene på sektornivå og 
ett nivå under sektor, samt hvordan utviklingen har vært over tid. Videre ønsker 
utvalget oversikt over både korttids- og langtidsfraværet samt om det er forskjell i 
fraværet mellom heltids- og deltidsstillinger.  
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg. 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget drøftet saken i forrige møte (Sak 44/17), og ba sekretariatet utforme 
forslag til bestilling av en bredere anlagt orientering om medarbeiderundersøkelsen.  
 
Det kom frem under behandlingen av saken at kontrollutvalget ønsker å få ytterligere 
innsikt i undersøkelsen ned på et lavere nivå i organisasjonen (ett nivå under 
sektornivået). Videre ønsker utvalget å se hvordan utviklingen har vært over tid. 3 år 
ansees som et passende tidsintervall. Utvalget ønsker oversikt over både korttids- og 
langtidsfraværet samt om det er forskjell i fraværet mellom heltids- og deltidsstillinger.  
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Arkivsak-dok. 17/00040-9 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 
Skedsmo kontrollutvalg 04.09.2017 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING OM STATUS I ARBEIDET MED 
KOMMUNEREFORMEN  

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har besluttet å sette opp en fast sak hvor utvalget selv, sekretær, 
rådmannen og revisor etter behov kan orientere om status i arbeidet med 
kommunesammenslåingen og saker som er relevante for dette arbeidet. 
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Arkivsak-dok. 16/00049-10 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 
Skedsmo kontrollutvalg 04.09.2017 
 
 
 

   
 
 

BUDSJETT FOR KONTROLL- OG TILSYNSVIRKSOMHETEN 2018 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 

1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Skedsmo 
kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til 
ordningen for 2018. 
 
 Budsjett 2018 
Godtgjørelser kontrollutvalget        140 000 
Abonnementer            3 000 
Møteutgifter            5 000 
Kurs          35 000    
Sum kontrollutvalget        183 000 
 70 000 
Sekretærfunksjonen       360 000 
Revisjonen     3 564 000 
Totalt     4 177 000 

 
2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende 

budsjettet for Skedsmo kommune 2018. 
 
Vedlegg:  
1. Budsjett 2018 Rokus IKS 
2. Budsjett 2018 Romerike Revisjon IKS 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal hvert år utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og 
tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme skal følge 
formannskapets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget, jfr. 
kontrollutvalgsforskriften § 18. 
 
Budsjettforslaget er delt inn i kontrollutvalgets egen virksomhet, kjøp av tjenester mv., 
sekretærfunksjonen og revisjon. 
 
Kontrollutvalgets egen virksomhet 
Dette omfatter møtegodtgjørelse, møteutgifter, abonnementer og kurs  
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Det er lagt til grunn 10 møter, samme som i 2017. Beregningen er gjort på grunnlag 
av vedtatt møtegodtgjørelse pr. 2017. Når det gjelder kurs er det att høyde for at alle 
utvalgsmedlemmene kan delta på en konferanse i løpet av året.  
 
Kjøp av tjenester mv. 
I henhold til plan for selskapskontroll, skal kontrollutvalget skal bestille 
selskapskontroll av Romerike revisjon i 2018. Denne kontrollen må kjøpes eksternt, 
og denne posten skal blant annet dekke dette. Alle de 13 kommunene på Romerike 
er eiere av RRi. Kontrollutvalgene vil gå sammen om å utforme bestillingen, og vil 
dele på kostnaden.  
 
Sekretærfunksjonen 
I budsjettet er betalingen fra kommunene fordelt med 40% etter folketall og 60% er 
fordelt likt. 60 %-en blir justert etter medgått tid ved årsslutt. Budsjettet for Rokus har 
en total ramme på kr. 3 285 370,-. Kommunenes betaling for tjenesten utgjør samlet 
kr. 2 910 368, -. Skedsmo sin andel ut i fra ovennevnte fordeling utgjør kr. 360 064,-. 
Dette er styrets forslag til budsjett, som vil bli behandlet i representantskapet 
28.9.2017. 
 
Revisjonen 
Budsjettet har en total ramme på kr. 26 993 000,-. Tilskudd fra kommunene utgjør kr. 
22 282 247,-. Skedsmo sitt årlige tilskudd utgjør kr.3 564 410. Dette er styrets forslag 
til budsjett, som vil bli behandlet i representantskapet 28.9.2016. 
 
Budsjett for 2018 
Budsjettramme for kontroll- og tilsynsvirksomheten blir etter dette slik: 
 
 Budsjett 2017 Budsjett 2018 

Godtgjørelser kontrollutvalget        140 000        140 000 

Abonnementer            3 000            3 000 

Møteutgifter            5 000            5 000 

Kurs          35 000             35 000    

Sum kontrollutvalget        183 000        183 000 

Kjøp av tjenester mv.  70 000 

Sekretærfunksjonen       351 000       360 000 

Revisjonen     3 564 000     3 564 000 

Totalt     4 098 000     4 177 000 
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Representantskapet i Romerike 

kontrollutvalgsekretariat IKS

Dato: 28.09.2017 19:00

Sted: Jessheim storsenter, Romerike revisjons lokaler 

Notat:

Romerike revisjon holder til i 3. etg. i den gamle delen i Jessheim storsenter. Bruk heisen som

ligger ved Kid interiør.

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil 990 20 717, evt. . på e-post

monmoe@lorenskog.kommune.no

Lørenskog  16.08.2017 

For leder i Representantskapet i Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS, John Harry Skoglund

Mona Moengen
Sekretariatsleder
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Saksliste

Saker til behandling 

3

4

4/17 Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

5/17 Budsjett 2018 for Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS

6/17 Økonomiplan for Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS for 2018 - 20201 11
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Arkivsak-dok. 16/00052-16 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 
Representantskapet i Romerike 
kontrollutvalgsekretariat IKS 

28.09.2017 

VALG AV TO MEDLEMMER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling 

Vedlegg:  
Ingen vedlegg 

Saksframstilling: 
Representantskapet velger to representanter til å signere protokollen. 
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Arkivsak-dok. 17/00074-1 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 
Representantskapet i Romerike 
kontrollutvalgsekretariat IKS 

28.09.2017 

BUDSJETT 2018 FOR ROMERIKE
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IKS 

Styrets forslag til vedtak/innstilling: 
1. Budsjett for Rokus IKS for 2018 (driftsbudsjett og investeringsbudsjett) vedtas.
2. Forslaget til ramme på kr 3 285 370 for sekretariatets tjenester sendes 

kontrollutvalgene til videre behandling.

Vedlegg:  
Forslag til budsjett for 2018 (driftsbudsjett og investeringsbudsjett). 

Saksframstilling: 
Det er representantskapet som vedtar rammen for Rokus sitt budsjett etter innstilling 
fra styret. Styret behandlet saken i møte 1. juni 2017. 

Selskapet har fått innspill fra eierkommunene på budsjettforutsetninger som er lagt til 
grunn i arbeidet med 2018 budsjettet. På denne bakgrunn er betalingen fra
kommunene er foreslått økt med 2,5 %, noe som utgjør 70 869 kroner totalt.
Kommunenes betaling for tjenesten for 2018 samt endring fra 2017 fordeler seg slik: 

Kommune 2018 2017 Endring 
Aurskog- 
Høland 203 348    197 606  5 741 
Eidsvoll 234 143    228 474  5 669 
Fet 182 707    178 491  4 217 
Gjerdrum 161 693    158 070  3 623 
Hurdal 145 800    142 625  3 175 
Lørenskog 287 199    280 032  7 167 
Nannestad 185 619    181 320  4 299 
Nes 222 986    217 632  5 354 
Nittedal 232 799    227 168  5 631 
Rælingen 208 149    203 214  4 935 
Skedsmo 360 064    350 840  9 224 
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Sørum 208 644    203 695  4 949 
Ullensaker 277 218    270 333  6 885 
Sum 2 910 368 2 839 500      70 869 

I budsjettsammenheng er betalingen fra kommunene fordelt med 40 % etter folketall 
og 60 % er fordelt likt. Sistnevnte blir regulert etter medgått tid ved årets slutt. 

Vi viser for øvrig til det som er sagt i budsjettdokumentet, jf. vedlegg. 

Representantskapets vedtak oversendes til kontrollutvalgene som legger frem forslag 
til budsjett for hele kontroll- og tilsynsordningen i kommunen. Kontrollutvalgets 
forslag sendes deretter rådmannen som innarbeider dette i sitt budsjettforslag til 
kommunestyret. 
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Budsjett 2018 
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1 Om Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS 

Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS (Rokus) ble stiftet 26.3.12. Selskapet er
sekretariat for kontrollutvalgene i eierkommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, 

Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, 
Sørum, Ullensaker kommuner.  

Selskapet er opprettet i medhold av lov om interkommunale selskaper. 
Regnskapet føres imidlertid etter kommunale regnskapsprinsipper jf. 

selskapsavtalen, og budsjettet er bygd opp etter disse prinsippene.  

1.1 Sekretariatets oppgaver  

Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg, som har en sentral rolle i kommunens
egenkontroll. For at kontrollutvalget skal være i stand til å ivareta sin funksjon, 

er det avhengig av bistand og tjenester fra et uavhengig sekretariat. 
Sekretariatet påser at de saker som behandles av kontrollutvalgene er forsvarlig 
utredet og at utvalgenes vedtak blir iverksatt. Kontrollutvalget har en 

bestillerrolle overfor revisjonen, som rapporterer alle sine leveranser via 
kontrollutvalget. Sekretariatet er sentral i å bistå kontrollutvalget med å fylle

bestillerrollen. Et viktig ledd i dette er å utføre overordnet analyse og lage planer 
for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I tillegg utfører vi undersøkelser på 

oppdrag fra kontrollutvalgene. Rokus er en viktig faglig ressurs og
diskusjonspartner for utvalgene og er det operative leddet som står for dialogen
med rådmannen i tillegg til revisjonen.  

1.2 Bemanning 

Sekretariatet har 3 ansatte. Bemanningen er godt tilpasset kontrollutvalgenes
oppgaver og aktivitetsnivå.  Rokus selger sekretariatstjenester til 

kontrollutvalgene i Asker og Bærum.  

2 Budsjettforutsetninger  
De årlige tilskuddene fra eierkommunene utgjør så godt som hele omsetningen i

selskapet. Utgifter til lønn utgjør hele 84 prosent av selskapets kostnader. 
Dersom inntekten ikke holder tritt med normal lønnsutvikling og

pensjonsforpliktelse vil dette få stor negativ betydning for selskapets drift.  

Vi har spurt eierkommunene om signaler om hvilke forutsetninger som kan
legges til grunn i budsjettarbeidet. Skedsmo og Lørenskog har lagt inn 2,5 
prosent pris- og lønnsjustering. Fra Ullensaker har IKS-ene mottatt følgende

signaler: det legges til grunn en deflator på 2,5% som tilsvarer en forventet
lønnsvekst på 2,7% og prisvekst på 2,1%. Vi har på denne bakgrunn lagt til

grunn en økning i eierkommunenes betaling på 2,5 prosent. 

Pensjonsutgiftene er budsjettert med 16 % i 2018.
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3 Budsjett 2018 

3.1 Utgifter 

Som sagt utgjør utgifter til lønn 84 prosent av selskapets kostnader. Drifts-
utgiftene er på 558 000 og utgjør 17 prosent. Husleie og merkantile tjenester

utgjør størstedelen av disse kostnadene. Sekretariatet har behov for å være 
oppdatert på utviklingen i kommunal forvaltning. Kursbudsjettet utgjør av den
grunn en større post i budsjettet. 

3.2 Inntekter 
Selskapets inntekter består hovedsakelig av tilskudd fra eierkommunene. Vi har i

samsvar med signaler fra eierne budsjettert med en tilskuddsøkning på 2,5 % fra 
2017 til 2018, noe som samlet utgjør 70 870 kroner.  

Kommunenes betaling for sekretariatstjenesten fordeler seg slik: 

 Kommuner 2018 2017 Endring 

Aurskog Høland 203 348 197 606 5 741 
Eidsvoll 234 143 228 474 5 669 
Fet 182 707 178 491 4 217 

Gjerdrum 161 693 158 070 3 623 
Hurdal 145 800 142 625 3 175 

Lørenskog 287 199 280 032 7 167 
Nannestad 185 619 181 320 4 299 
Nes 222 986 217 632 5 354 

Nittedal 232 799 227 168 5 631 
Rælingen 208 149 203 214 4 935 

Skedsmo 360 064 350 840 9 224 
Sørum 208 644 203 695 4 949 
Ullensaker 277 218 270 333 6 885 

Sum   2 910 370 2 839 500 70 869 

Inntekter fra salg av sekretariatstjenester til kontrollutvalgene i Asker og Bærum 

er budsjettert med 320 000 kroner. Avtalene varer til høsten 2019. 

3.3 Finanstransaksjoner og interne transaksjoner 
Denne posten består av renteinntekter og finansiering av selskapets innskudd i

KLP. 

3.4 Investeringsbudsjett 

Investeringsbudsjettet består at selskapets innskudd i KLP. 
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Driftsbudsjett 

R 2016 B 2017 
Endelig

2017 B 2018 
Driftsinntekter 
Salgsinntekter 214 426 150 000 275 000 320 000 
Mva-kompensasjon 35 405 53 000 35 000 35 000 
Refusjon fra kommunene 2 765 775 2 839 500 2 839 500 2 910 370 
Sum driftsinntekter 3 015 606 3 042 500 3 149 500 3 265 370 

Driftsutgifter 
Lønn inkl. sosiale utgifter 2 309 380 2 461 500 2 651 400 2 792 370 
Kjøp av varer og tjenester 429 815 528 000 519 000 457 000 
Mva-kompensasjon 35 405 53 000 35 000 35 000 
Overføringer til kommuner 328 985 - - 
Sum driftsutgifter 3 103 585 3 042 500 3 205 400 3 284 370 

Driftsresultat -87 979 - -55 900 -19 000 

Finansposter 
Renteinntekter 28 583 1 000 20 000 20 000 
Sum finansposter 28 583 1 000 20 000 20 000 

Ordinært resultat -59 396 1 000 -35 900 1 000 

Interne 
finansieringstransaksjoner 
Avsetninger 
Bruk av tidligere avsetninger 328 985 
Bruk av fond - 34 900 
Finansiering av utgifter i 
investeringsregnskapet 1000 1 000 1000 1000 

Regnskapsmessig resultat 268 589 0 - 0 

Ramme for virksomheten 3 204 400 3 174 500 3 285 370 
(sum driftsutg. + sum finansutgifter) 
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Lørenskog, 24.5.2017 

Mona Moengen sign. 
Sekretariatsleder 

Investeringsbudsjett 

Konto B 2018 B 2017 B 2016 

UTGIFTER 
Kjøp av aksjer og andeler 1 000 1 000 1 000 
Dekning tidligere års 
underskudd 
Sum utgifter 1 000 1 000 1 000 

Finansiering 

Overføring fra driftsregnsk. -1 000 -1 000 -1 000 
Bruk av disposisjonsfond 
Sum finansiering -1 000 -1 000 -1 000 
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Arkivsak-dok. 17/00074-2 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 
Representantskapet i Romerike 
kontrollutvalgsekretariat IKS 

28.09.2017 

ØKONOMIPLAN FOR ROMERIKE 
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IKS FOR 2018 - 20201 

Styrets forslag til vedtak/innstilling: 
Økonomiplan for Rokus IKS for 2018-2021 vedtas. 

Vedlegg:  
Økonomiplan for Rokus IKS for 2018-2021 

Saksframstilling: 
Ifølge lov om interkommunale selskaper, § 20, skal representantskapet en gang i året 
vedta selskapets økonomiplan. Økonomiplanen skal legges til grunn ved selskapets 
budsjettarbeid og øvrige planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal omfatte de fire 
neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede 
utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av 
disse i denne perioden.  

Økonomiplanen bygger på budsjett 2018, jf. sak 5/17og ble behandlet av styret 1. 
juni 2017. Vi viser for øvrig til det som er sagt i økonomiplanen, som er vedlagt 
saken. 
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ØKONOMIPLAN 2018-2021 

ROMERIKE KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IKS 

Innledning

Representantskapet skal en gang i året vedta selskapets økonomiplan i
henhold til lov om interkommunale selskaper. Planen skal legges til grunn 

ved selskapets budsjettarbeid og øvrige planleggingsarbeid. 
Økonomiplanen skal omfatte de fire neste budsjettår og gi en realistisk 

oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte 
oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av disse i denne 

perioden.  

Forutsetninger for økonomiplanen 2018 – 2021 

Økonomiplanen viser utviklingen fire år frem i tid basert på 2018-kroner. 

Rokus har ikke lån, og har heller ikke anledning til å ta opp lån. For en 

beskrivelse av selskapet vises det til budsjettet for 2018.  

Inntekter 
Inntekter består hovedsakelig av kommunens betaling for tjenestene. 

Frem til 2019 har selskapet kontrakt om salg av tjenester til 

kontrollutvalgene i Asker og Bærum. Fra 2020 er aktiviteten i selskapet 
derfor redusert. Dette gjøres ved å kutte i budsjettet for timelønnede. 

Betalingen fra eierkommunene skal skje forholdsvis etter medgått tid (60

% av netto utgifter) og folketall (40 %). I økonomiplanen (og i 
budsjettene) er 60 % likt fordelt mellom kommunene.  

Utgifter 

Det er ikke lagt opp til utgiftsøkning i perioden. Som en naturlig 
konsekvens av bortfall av inntekter vil driftsutgiftene gå ned fra 2020. 

Budsjettets totalutgift innebærer en kostnad på 12 kroner pr. innbygger. 
Rokus har en nøktern og kostnadseffektiv drift. Da vi sammenlignet 

kostnadsnivået med 8 andre sammenlignbare sekretariater, kom Rokus på
4. plass.

Investeringer 

Budsjettet for investeringer består av egenkapitalinnskuddet i KLP. 
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Økonomiplan 2018 – 2021 

Økonomiplanen legger opp til å videreføre budsjettet fra 2018 på alle 

poster bortsett fra at inntektene fra salg av tjenester til Asker og Bærum 
kommuner kan opphøre fra 2020. Samtidig reduseres budsjettet for 

timelønnede. 

Tall i hele tusen 
Ø 2018 Ø 2019 Ø 2020 Ø 2021 

Driftsinntekter 
Salgsinntekter 320 000 320 000 0 0 
Refusjoner          35 000         35 000        35 000   35 000
Overføringer 2 910 369 2 910 369 2 910 369 2 910 369 
Andre driftsinntekter 
Sum driftsinntekter      3 265 369    3 265 369    2 945 369  2 945 369

Driftsutgifter 
Lønn inkl. sosiale utgifter 2 792 370 2 792 367 2 472 367 2 472 367 
Kjøp av varer og tjenester 457 000 457 000 457 000 457 000 
Momskomp. utg. 35 000 35 000 35 000 35 000 
Sum driftsutgifter      3 284 370    3 284 367    2 964 367       2 964 367

Brutto driftsresultat         -19 000        -19 000       -19 000  -19 000

Finansposter 
Renteinntekter 20 000 20 000 20 000 20 000 
Sum finansposter          20 000         20 000        20 000   20 000

Netto driftsresultat   1 000  1 000          1 000     1 000

Interne finansieringstransaksjoner 
Avsetninger 
Bruk av tidligere avsetninger 
Finansiering av utgifter i kapitalregnskapet 1 000 1 000 1 000 1 000 

Regnskapsmessig mer-
/mindreforbruk   -0 -0 -0 -0
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Fordelt på kommunene B 2018 Ø 2019 Ø 2020 Ø 2021 
Aurskog Høland 203 348 203 348 203 348 203 348
Eidsvoll 234 143 234 143 234 143 234 143
Fet 182 707 182 707 182 707 182 707
Gjerdrum 161 693 161 693 161 693 161 693
Hurdal 145 800 145 800 145 800 145 800
Lørenskog 287 199 287 199 287 199 287 199
Nannestad 185 619 185 619 185 619 185 619
Nes 222 986 222 986 222 986 222 986
Nittedal 232 799 232 799 232 799 232 799
Rælingen 208 149 208 149 208 149 208 149
Skedsmo 360 064 360 064 360 064 360 064
Sørum 208 644 208 644 208 644 208 644
Ullensaker 277 218 277 218 277 218 277 218

2 910 369 2 910 369 2 910 369 2 910 369 

Lørenskog, 24.5.2017 

Mona Moengen sign. 

Sekretariatsleder 
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1 INNLEDNING  
 
Representantskapet skal vedta selskapets økonomiplan en gang i året, jf. lov om interkommunale 
selskaper § 20. Den skal legges til grunn ved selskapets budsjettarbeid og øvrige 
planleggingsarbeid. Økonomiplanen omfatter de fire neste budsjettårene og skal gi en realistisk 
oversikt over forventede inntekter, utgifter og prioriterte oppgaver. 
 
I forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper av 17.12.1999 
er det gitt utfyllende bestemmelser om årsbudsjettet. Et fullstendig årsbudsjett skal bestå av en 
resultatoversikt utarbeidet på grunnlag av tilsvarende prinsipper og med samme oppstillingsplan 
som resultatregnskapet. Det skal også utarbeides oversikt over investeringer i budsjettåret og 
hvordan disse skal finansieres. 
 

1.1 Formål - selskapsavtalen 

Romerike revisjon IKS (RRI) skal utføre 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 

 
RRI kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre kommuner enn deltakerkommunene og for 
andre selskaper.   
 

1.2 Oppdrag 

RRI skal utføre en effektiv revisjon preget av uavhengighet og kvalitet. 
 
RRI 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 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.  
 
Selskapet utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunene, samt 
revisjon for en rekke selvstendige kommunale- og interkommunale selskaper. 

 
 
  

BUDSJETT 2015 
ØKONOMIPLAN 2015 - 2018 
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Visjon 
         Passe på fellesskapets verdier 

 
Hovedmål i perioden 

  Ledende på kommunal revisjon i Norge 
 

 
 

Strategiske mål 
 

1. Kompetanse 
Videreutvikle oss som en kunnskapsorganisasjon innenfor kommunal revisjon og generell 
kommunekunnskap (styring, organisering, forvaltning og tjenesteproduksjon). 

 
2. Service og kvalitet 

Leveransene våre skal ha høy kvalitet og gi merverdi og læring for kommunene. Arbeidet 
vårt skal være preget av god service og høy effektivitet. 

 
3. Fremtidsrettet 

Vi skal være i forkant av endringer kommunene vil møte, slik at våre tjenester er godt 
tilpasset kommunenes behov. 

 
4. Sentral aktør innen kommunal revisjon 

Vi skal markere oss som en sentral aktør innen kommunal revisjon.  
 

Vi skal synliggjøre vår kompetanse, produkter og tjenester (og skaffe relevante 
samarbeidspartnere). 

 
5. Åpenhet 

Vi skal være åpne, transparente og synlige i det vi gjør og leverer. 
 

6. Attraktiv arbeidsplass 
Vi skal være en attraktiv arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø, slik at vi beholder 
kompetanse og rekrutter gode medarbeidere.  

 
 
Selskapet har toårlige utviklingsplaner der de strategiske målene tas ned i konkrete 
resultatmål.   
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2 UTVIKLING 

2.1 Kostnader 

Romerike revisjon IKS ble etablert i juni 2013. De økonomiske rammene for selskapet ble da 
vedtatt. Reell drift i selskapet startet opp 01.06.2014. Nedbemanning i forhold til situasjonen med de 
tre tidligere revisjonsselskapene har skjedd i tråd med forutsetningene. Prosessen med å omstille 
og effektivisere selskapet er så langt gjennomført. Selskapet har samtidig holdt forutsetningene med 
kun pris- og lønnskompensasjon for årene 2014 -2016. 
 
Romerike revisjon IKS arbeider videre med å effektivisere sine tjenester. I 2016 ble 
oppstartstilskudd med kr 0,5 mill. og ordinært tilskudd med kr 0,5 mill. kr. tilbakebetalt til 
kommunene. 
 
Tilskuddene som kommunene betaler er ikke justert med forventet lønns- og prisvekst i 2017. 
Tilsvarende gjelder for tilskuddene i forslaget til budsjett 2018. Ikke-kompensasjon for lønns- og 
prisvekst for 2017 og 2018 utgjør en effektiviseringsgevinst på ca. 0,6 mill. kr. for hvert av disse 
årene. For 2018 blir da den varige rammereduksjonen på 1,2 mill. kr.  RRI har som intensjon å 
holde tilskuddene på 2016 nivå også for 2019, men vil foreta en endelig vurdering av dette i neste 
budsjett/økonomiplanrullering. I tillegg har kommunene på Romerike hatt en sterk realvekst i 
folketall som øker revisjonsvolumet.             
 

2.2 Leveranser 

 
Selskapet leverer revisjonstjenester til kommunene innenfor de rammer som ble satt for selskapet.   
 
RRI arbeider systematisk med utvikling av kompetanse og revisjonsmetoder for å kunne 
gjennomføre revisjon med høy kvalitet på en kostnadseffektiv måte. Erfaringsseminar og nyhetsbrev 
er produkter som bidrar til målet om læring mellom kommunene. Så langt har vi fått gode 
tilbakemeldinger på disse produktene.           
 
Leveransene i RRI har økt, sammenlignet med produksjonen i de tre tidligere selskapene, spesielt 
gjelder dette omfanget av forvaltningsrevisjon. Tabellen under viser utviklingen av ulike 
undersøkelser som RRI utfører.  
 
 

Leveranser prosjekter siste år målt mot 
2012  

2012 Siste år 

Forvaltningsrevisjons rapporter 7 14 

Selskapskontroll (Ingen i øvre kommunene) 4 4 

Undersøkelser bestilt av KU Usikkert 8 

Bestillinger fra kommunene 2 9 
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RRI har varslingstjeneste for kommunene, inkludert enkle undersøkelser av innkomne saker (tilgang 
til rådgiving fra advokat). Denne tjenesten inngår i det tilskuddet kommunene betaler. 
 
Når det gjelder regnskapsrevisjon er leveransene stabile og består av 13 revisjonsberetninger for 
kommunene, og rundt 300 revisjonsbekreftelser av ulike tilskuddsordninger for kommunene. I tillegg 
reviderer selskapet kirker, IKS, stiftelser mm., og for 2016 hadde vi 50 slike oppdrag. Oppgavene 
innenfor regnskapsrevisjon er på samme nivå som i de tre tidligere selskapene, men løses med 
mindre ressurser. 
 
Selskapet yter også bistand og veiledning til kommunene hovedsakelig innen regnskap, økonomi og 
kommunal rett. Etterspørselen etter denne tjenesten er økende. Tabellen under viser utvikling av 
denne tjenesten for årene 2014, 2015 og 2016. 
  

ÅR 2014 2015 2016 

Bistand og 
veiledning 

685 timer 794 timer 1 385 timer 

 
Signalene fra kommunene er at de ønsker å ha tilgang til revisjonens tjenester i forkant slik at 
krevende spørsmål er avklart så tidlig som mulig. Dette er helt klart fordelaktig både for revisjonen 
og kommunene. RRI arbeider for å tilrettelegge for at kommunene skal ha god tilgang til denne 
tjenesten.  
 
I tillegg til råd og bistand i enkeltsaker holder RRI ulike foredrag, erfaringsseminar, mm. for 
kommunene. 
 

• Foredrag om kommuneloven er gjennomført i nesten alle kommunene 
• Opplæring av kontrollutvalgene 
• Tre erfaringsseminar for kommunene er gjennomført – offentlige anskaffelser, rus og 

psykiatri og tildeling av korttidsplass på sykehjem (samhandlingsreformen) 
• Frokostseminar om arbeidsmiljøkriminalitet og varsling 
• En rekke andre foredrag til kommunene på ulike områder 
• Veiledning og opplæring i regelverk, forvaltning og eierstyring  
• RRI gir ut fire årlige nyhetsbrev 

 
Samlet støtter disse aktivitetene opp om formålet med selskapet. Det er viktig for RRI at 
kontrollaktiviteten som utføres bidrar til å styrke tilliten til kommunalforvaltningen på Romerike, og at 
vårt arbeid også bidrar til læring. Oppgavene RRI utfører skal søkes løst gjennom dialog og 
samhandling med de folkevalgte og med administrativt nivå i deltakerkommunene.  
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3 FORUTSETNINGER OG UTVIKLING I PLANPERIODEN 

3.1 Utvikling i planperioden 

Det legges opp til stabil drift i planperioden. Som beskrevet tidligere tar selskapet ut en ytterligere 
innsparing i budsjettet for 2018 ved å ikke øke tilskuddene med forventet pris- og lønnsvekst. 
Selskapet vil arbeide videre med sikte på å realisere en tilsvarende reduksjon også for 2019. 
Reduksjonene i tilskuddene medfører at RRI må effektivisere driften av selskapet for å kunne holde 
samme nivå på sine tjenester som tidligere. Å levere revisjon av høy kvalitet er fortsatt selskapets 
hovedmål i årene fremover. Selv om tilskuddene går ned legger selskapet opp til å videreføre 
dagens aktivitetsnivå, dette gjøres ved å effektivisere arbeidet ytterligere, hovedsakelig innen 
regnskapsrevisjon.  
 
Selskapet jobber målrettet med omstilling og effektivisering av avdeling for regnskapsrevisjon. 
Formålet med dette arbeidet er å ta i bruk nye verktøy og metoder som vil medføre en mer 
treffsikker og effektiv revisjon. Dette arbeidet krever både kompetansehevende tiltak og utvikling av 
gode verktøy. Dette arbeidet har høy prioritet i inneværende år og i 2018.  
 
Selskapet vil i hele planperioden satse på å videreutvikle seg når det gjelder bruk av IKT som et 
viktig verktøy for å effektivisere revisjonens tjenester. Det er fortsatt behov for å bruke ressurser til 
denne satsingen. Videre skal en ansatt ha permisjon i deler av 2018 for å bli statsautorisert revisor. 
Dette er formell kompetanse som selskapet anser som nødvendig for oppdragsansvarlige revisorer. 
I fremtiden vil det trolig også bli et krav. Det legges opp til å bruke av fond for å dekke disse 
utviklingskostnadene. 
 
RRI får en del henvendelser fra kommunene om tilleggstjenester, tjenestene er hovedsakelig rettet 
mot vurdering av kommunes internkontroll og nærmere undersøkelser ved mistanke om 
uregelmessigheter. Dette er ofte oppgaver som krever rask og effektiv levering. RRIs ressurser er i 
hovedsak bundet opp i leveranser til kontrollutvalgene, det har av den grunn vært en utfordring for 
selskapet å levere så raskt som kommunen ønsker. Dette har medført at RRI har benyttet ekstern 
bistand for å løse noen av disse oppgavene. Dette er ikke en optimal løsning fordi ekstern bistand 
er vesentlig dyrere enn RRIs priser, videre er ikke alltid kvaliteten på det nivå RRI krever.  
Helårsvirkning av en ny stilling som skal dekke dette formålet er lagt inn i økonomiplanen. Stillingen 
skal i sin helhet dekkes inn gjennom økt salg til kommunene eller til andre.  
 
Styret vil gjennomføre en evaluering av RRI, opp mot målene som ble satt ved etablering av 
selskapet. Rapport skal planlegges ferdigstilt sommeren 2018, da har selskapet vært i drift i 4 år. 
Involvering fra eierne og kontrollutvalgene vil være sentralt i denne evalueringen. Dagens 
betalingsmodell vil i den forbindelse bli evaluert. Tilskuddene beregnes i dag etter et fast 
grunnbeløp per kommune og resten etter innbyggertall. Modellen er i samsvar med den 
tilbakemelding som ble gitt i en spørreundersøkelse blant rådmenn, ordførere og 
kontrollutvalgsledere i 2012. Kommunene mente den gang at et fast og forutsigbart tilskudd var å 
foretrekke. Revisjonsarbeidet for den enkelte kommune planlegges utfra det tilskuddet kommunen 
betaler. I dagens system er det likevel en viss fleksibilitet, slik at dersom en kommune har spesielle 
problemer er det rom for en justering uten at dette medfører ekstra regning. Over tid jevner dette 
seg ut mellom kommunene. En alternativ modell er å fastsatte tilskuddene etter antatt medgått tid. 
Ved årets slutt gjennomføres en avregning mot faktisk medgått tid. Hvor god internkontroll 
kommunene har vil da ha betydning for tilskuddenes størrelse.   
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3.2 Forutsetninger for planperioden  

I årsbudsjettet for 2018 er det lagt til grunn en lønns- og prisvekst med 2,4 %, noe som utgjør en 
årlig merkostnad med ca. kr 0,6 mill. Som nevnt over justeres ikke tilskuddet fra kommunene med 
forventet prisvekst. 
   
Selskapet vil ha en bemanning med 26,4 årsverk i 2018.  I planperioden legger budsjettet opp til å 
redusere antall stillinger med ett årsverk. Reduksjonen vil komme som en følge av effektivisering 
innen regnskapsrevisjon. Alternativt må selskapet skaffe andre inntektskilder ved mer salg til andre. 
 
Planlagte utviklingskostnader i planperioden dekkes av fond.  
 
Helårsvirkningen av en stilling som primært skal benyttes til tilleggstjenester til kommune, evt. salg 
til andre er lagt inn i handlingsplanen. Dette medfører en øking av budsjettet på salgsinntekter og på 
lønnskostnadene.  
 
Som nevnt over legger styret opp til en evaluering av selskapet, dette kan synligjøre behov for 
endringer som får betydning for planperioden. Økonomiplanen er satt opp etter dagens system, men 
her kan det bli endringer spesielt for de to siste årene i planperioden.  
 
I økonomiplanen er det benyttet 2018-kroner.  
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4 BUDSJETT 2018 

Budsjettet for 2018 er utarbeidet etter vedtatte forutsetninger for selskapet, (rapporten om etablering 
av Romerike revisjon og selskapsavtalen). Samt de forutsetninger som er redegjort for i pkt. 3 i 
denne planen. 
 

4.1 Driftsbudsjett 2018 

Tabellen under viser regnskap 2016, driftsbudsjettet for 2017 og 2018.  
 
 

 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter -1 947 037                      -2 110 000                   -2 800 000                    

Overføringer med krav om motytelse -24 907 811                    -23 242 247                -23 242 247                  

Sum driftsinntekter -26 854 848                    -25 352 247                -26 042 247                  

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 16 498 564                      15 570 000                  17 610 000                    

Sosiale utgifter 4 167 836                        4 800 000                    4 433 000                      

Kjøp av varer og tjenester som inngår i  kom. Tjenesteprod. 4 822 844                        3 725 000                    3 495 000                      

Kjøp av tjenester som erstatter kom.tjenesteprod. 604 706                           575 000                        575 000                         

Overføringer 2 039 405                        960 000                        800 000                         

Avskrivninger 80 802                              65 000                          80 000                            

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter 28 214 157                      25 695 000                  26 993 000                    

Brutto driftsresultat 1 359 309                        342 753                        950 753                         

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter

Renteinntekter og utbytte -234 330                          -217 753                      -230 753                        

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på lån

Sum eksterne finansinntekter -234 330                          -217 753                      -230 753                        

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger 21 600                              20 000                          20 000                            

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter 95 108                              70 000                          70 000                            

Utlån

Sum eksterne finansutgifter 116 708                           90 000                          90 000                            

Resultat eksterne finanstransaksjoner -117 622                          -127 753                      -140 753                        
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4.2 Inntekter 

Andre salgs- og leieinntekter: 
 
Følgende inntekter føres på denne posten; 

Salg av tjenester  Kr  2 700 000 
Refusjon sykepenger  Kr     100 000 

 
Selskapet utfører revisjonstjenester for interkommunale selskaper, stiftelser og kirkelige fellesråd. I 
tillegg kan selskapet påta seg oppdrag for andre. Salg til andre økes med kr 690 000 i forhold til 
2017.  Dette er som beskrevet tidligere knyttet til salgsinntekter i forbindelse med en ny stilling til 
dette formålet, jf beskrivelse under pkt. 3 i planen.   
 
 
Tilskudd fra kommunene 
Selskapets inntekter består hovedsakelig av tilskudd fra kommunene. Tilskuddene fra kommunene 
økes ikke med forventet lønns- og prisvekst i 2018. Grunnen til at tilskuddet for 2018 er lavere enn 
for 2016 er at siste del av oppstartstilskuddet (kr 0,5 mill.) er med i 2016 budsjettet. 
 
Tabellen under viser utviklingen av tilskuddene for årene 2015 -2018. 
 
 

Motpost avskrivninger -80 802                            -65 000                        -80 000                          

Netto driftsresultat 1 160 885                        150 000                        730 000                         

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -1 798 361                      

Bruk av disposisjonsfond -350 000                          -150 000                      -745 000                        

Bruk av bundne fond

Sum bruk av avsetninger -2 148 361                      -150 000                      -745 000                        

Avsetninger

Overført ti l  investeringsregnskapet 14 700                              15 000                            

Avsatt ti l  dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt ti l  disposisjonsfond 798 361                           

Avsatt ti l  bundne fond

Sum avsetninger 813 061                           -                                15 000                            

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -174 416                          -                                -                                  
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Tilskudd 2015 2016 2017 2018
Refusjon Skedsmo kommune -3 689 520       -3 661 910    -3 564 410    -3 564 410       
Refusjon Lørenskog kommune -2 795 200       -2 781 944    -2 715 444    -2 715 444       
Refusjon Nittedal kommune -1 956 720       -1 952 174    -1 910 174    -1 910 174       
Refusjon Rælingen kommune -1 470 580       -1 466 712    -1 434 712    -1 434 712       
Refusjon Eidsvoll kommune -1 956 700       -1 951 634    -1 909 134    -1 909 134       
Refusjon Gjerdrum kommune -745 140          -747 565       -735 563       -735 563          
Refusjon Hurdal kommune -463 900          -467 978       -462 978       -462 978          
Refusjon Nannestad kommune -1 228 200       -1 229 364    -1 206 864    -1 206 864       
Refusjon Ullensaker kommune -2 631 240       -2 621 465    -2 561 465    -2 561 465       
Refusjon Aurskog-Høland -1 405 400       -1 402 828    -1 373 328    -1 373 328       
Refusjon Fet -1 190 560       -1 194 571    -1 173 571    -1 173 571       
Refusjon Nes -1 850 800       -1 848 296    -1 810 296    -1 810 296       
Refusjon Sørum -1 459 380       -1 455 808    -1 424 308    -1 424 308       
Sum -22 843 340     -22 782 249  -22 282 247  -22 282 247      
 
Samlet utgjør tilskuddet fra kommunene kr 22 282 247,- for 2018. 
 
 

4.3 Utgifter 

Lønn og sosiale utgifter 
Lønn utgjør i overkant av 80 % av selskapets kostnader. For 2018 legger budsjettet opp til en 
lønnsvekst med 2,4 %. Det er også lagt inn helårsvirkning av ny stilling som skal finansieres av 
andre salgsinntekter, jf. nærmere beskrivelser over. 
 
Driftsutgifter 
Andre driftsutgifter utgjør kr 4,9 mill. i året. Faste utgifter som husleie, rengjøring, drift av IKT, 
regnskapsføring og kontingenter utgjør størstedelen av disse kostnadene. Et revisjonsselskap er 
pålagt å følge et etterutdanningsløp, hvor det settes et minstekrav til antall timer med etterutdanning 
for de ansatte. Kursbudsjettet er av den grunn en større post i budsjettet.  
 
Finanstransaksjoner og interne transaksjoner 
Denne posten består av renteinntekter på ledig likviditet, avdrag og renter på lån. Selskapet tok opp 
lån på kr 0,5 mill. i 2014 som ble utbetalt i 2015, med en nedbetalingstid på 5 år. Budsjettet legger 
opp til bruk av tidligere avsatte midler med kr 745 000,- til diverse utviklingstiltak, jfr. omtale i kap. 
3.1. 
 

4.4 Investeringsbudsjett 2018 

Tabellen under viser regnskap 2016, investeringsbudsjett for 2017 og 2018.  
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INVESTERINGSSINNTEKTER Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Salg av driftsmidler og fast eiendom

Andre salgsinntekter

Overføringer med krav ti l  motytelse

Kompensasjon for merverdiavgift

Statlige overføringer

Andre overføringer

Renteinntekter og utbytte

Sum inntekter -                                  -                               -                               

INVESTERINGSUTGIFTER

Lønnsutgifter

Sosiale utgifter

Kjøp av varer og tjenester som inngår i  kom. Tjenesteprod. 139 000                       

Kjøp av tjenester som erstatter kom.tjenesteprod.

Overføringer

Renteutgifter og omkostninger

Fordelte utgifter

Sum utgifter -                                  -                               139 000                       

FINANSUTGIFTER

Avdrag på lån

Utlån

Kjøp av aksjer og andeler 14 700                            15 000                         15 000                         

Dekning av tidligere års udekket

Avsetninger ti l  ubundne investeringsfond

Avsetninger ti l  ubundne investeringsfond

Sum finansieringstransaksjoner 14 700                            15 000                         15 000                         

Finansieringsbehov 14 700                            15 000                         154 000                       

FINANSINNTEKTER

Bruk av lån -139 000                     

Mottatte avdrag på utlån

Salg av aksjer og andeler

Bruk av tidligere års udisponert

Overføringer fra driftsregnskapet -14 700                          -15 000                       -15 000                       

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av ubundne investeringsfond

Bruk av bundne fond

Sum finansiering -14 700                          -15 000                       -154 000                     

Udekket/udisponert -                                  -                               -                               
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Det legges opp til en overføring fra driftsregnskapet for å dekke egenkapitalinnskuddet i 
investeringsregnskapet. I tillegg er det lagt opp til å bruke kr 139 000,- av ubrukte lånemidler på 
investering av et sak- og arkivsystem.   
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5 ØKONOMIPLAN 2018 – 2021 

5.1 Økonomiplan 2018-2021   

Økonomiplanens talldel er utarbeidet etter vedtatte forutsetninger for selskapet, (rapporten om 
etablering av Romerike revisjon og selskapsavtalen.) Samt de forutsetninger som er redegjort for i 
pkt. 3 i denne planen.  
 
 Økonomiplanens talldel er målt i 2018 kroner: 
 

 
 
 

DRIFTSINNTEKTER Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter -2 800 000                 -2 800 000                 -2 800 000                 -2 800 000                  

Overføringer med krav om motytelse -23 242 247              -23 242 247               -23 242 247               -23 242 247                

Sum driftsinntekter -26 042 247              -26 042 247               -26 042 247               -26 042 247                

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 17 610 000                17 110 000                16 880 000                16 880 000                 

Sosiale utgifter 4 433 000                  4 300 000                   4 250 000                   4 250 000                    

Kjøp av varer og tjenester som inngår i  kom. Tjenesteprod. 3 495 000                  3 495 000                   3 495 000                   3 495 000                    

Kjøp av tjenester som erstatter kom.tjenesteprod. 575 000                      575 000                      575 000                      575 000                       

Overføringer 800 000                      960 000                      960 000                      960 000                       

Avskrivninger 80 000                        80 000                        80 000                        80 000                         

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter 26 993 000                26 520 000                26 240 000                26 240 000                 

Brutto driftsresultat 950 753                      477 753                      197 753                      197 753                       

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter

Renteinntekter og utbytte -230 753                    -230 753                    -222 753                    -222 753                     

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på lån

Sum eksterne finansinntekter -230 753                    -230 753                    -222 753                    -222 753                     

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger 20 000                        15 000                        10 000                        5 000                            

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter 70 000                        75 000                        80 000                        85 000                         

Utlån

Sum eksterne finansutgifter 90 000                        90 000                        90 000                        90 000                         

Resultat eksterne finanstransaksjoner -140 753                    -140 753                    -132 753                    -132 753                     

Motpost avskrivninger -80 000                      -80 000                       -80 000                       -80 000                        

Netto driftsresultat 730 000                      257 000                      -15 000                       -15 000                        
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5.2 Kommentarer til talldelen  

 
Andre salgs- og leieinntekter 
Her føres inntekter fra salgsoppdrag, refusjon MVA kompensasjon og refusjon sykepenger. Som 
beskrevet tidligere legges det opp til å øke salgsinntektene, som en følge av at det er etablert en 
stilling til dette formålet.   
 
Overføringer med krav om motytelse (tilskudd fra kommunene) 
Tilskuddene er fastsatt i tråd med selskapsavtalen og rapporten om å etablere Romerike revisjon 
IKS. Tilskuddene fra kommunene er imidlertid ikke justert med lønns- og prisvekst for 2018 jf. 
tidligere omtale. For årene 2019, 2020 og 2021 viser økonomiplanen en justering av tilskuddene 
med forventet lønns- og prisvekst. Som påpekt tidligere arbeider selskapet med å realisere en 
tilsvarende reduksjon som er gjennomført for 2017 og 2018 også for 2019. Den planlagte 
evalueringen av selskapet og herunder tilskuddssystemet vil avklare om det er behov for en 
omlegging av tilskuddssystemet fra 2020.        
 
Driftsutgifter 
Det er ikke forventet vesentlige endringer i driftskostnadene i planperioden, utover reduksjon på 
lønnspostene med en stilling. Kostnader knyttet til husleie, IKT-drift, kontingenter og 
regnskapsføring er faste kostnader som påløper årlig og som i liten grad kan påvirkes. 
 
Finansposter og interne transaksjoner 
Det forventes ikke vesentlige endringer på disse postene i planperioden.  
 
Investeringer 
Det legges opp til investering av sak- og arkivsystem i planperioden.  
  
 

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond -745 000                    -272 000                    

Bruk av bundne fond

Sum bruk av avsetninger -745 000                    -272 000                    -                               -                                

Avsetninger

Overført ti l  investeringsregnskapet 15 000                        15 000                        15 000                        15000

Avsatt ti l  dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt ti l  disposisjonsfond

Avsatt ti l  bundne fond

Sum avsetninger 15 000                        15 000                        15 000                        15 000                         

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -                              -                               -                               -                                
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5.3 Oppsummert 

Økonomiplanen legger opp til å videreføre nivået for 2018 på de fleste postene i hele perioden. 
Tilskuddet fra kommunene holdes på 2016 nivå for 2018 og selskapet har som intensjon å få til en 
tilsvarende reduksjon også for 2019. I tillegg har kommunene på Romerike sterk vekst, både når det 
gjelder oppgaver og omfang. Disse forholdene medfører at RRI må effektivisere driften av selskapet 
for å kunne holde samme nivå på sine tjenester som tidligere. Å effektivisere driften av selskapet 
uten at det får konsekvenser for kvaliteten på de produktene som leveres, er et mål som selskapet 
vil ha stort fokus på i årene fremover. Effektivisering utover det som ligger i handlingsplanen er 
krevede dersom tjenestenivået skal opprettholdes, og må i tilfelle vurderes opp mot om kommunen 
har etablert en tilfredsstillende internkontroll.  
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ETTER-REVISJON AV FORVALTNINGSREVISJON PÅ 
EIENDOMSFORVALTNING, EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG 
VEDLIKEHOLD  

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget har merket seg at anbefalingene i revisjonsrapporten 
«Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og vedlikehold, RRi august 2017» nå 
er fulgt opp. Utvalget har videre merket seg at det har tatt lang tid å etterkomme 
anbefalingen om å vurdere behovet for en overordnet og fullverdig eiendomsstrategi, 
herunder flerårig vedlikeholdsstrategi.  
 
Vedlegg:  
Etterkontroll Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og vedlikehold, RRi august 
2017. 
 
Saksframstilling: 
Romerike revisjon leverte forvaltningsrevisjonen Eiendomsforvaltning, 
eiendomsstrategi, drift og vedlikehold i 2014. Kontrollutvalget bestilte en etter-
revisjon av kommunens oppfølging av anbefalingene i møtet 6.2.17, sak 6/17, og ba 
revisor sjekke ut i hvilken grad kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Rapporten 
foreligger nå, se vedlegg.  
 
Kontrollutvalget har fulgt opp revisjonsrapporten i to omganger, første gang i juni 
2015. Rådmannen pekte da på at det ikke hadde vært mulig å gjennomføre alle 
anbefalte administrative grep innenfor de økonomiske rammene som står til 
disposisjon. Rutiner som sikrer etterlevelse internkontroll og driftsavtaler var imidlertid 
langt på vei på plass. Driftsavtaler (ansvarsmatriser) for formålsbygg skulle 
utarbeides og et system for FDV er var i innfasing. Rådmannen sa videre at han i 
løpet av 2016 ville vurdere å iverksette en prosess med sikte på å få frem en 
eiendomsstrategi, som i form og innhold skulle være tilpasset Skedsmo kommunes 
ressurser og utfordringer. 
 
Kontrollutvalget fulgte opp rapporten for andre gang i september 2016. Avvikene 
knyttet til internkontroll og vedlikeholdsplanlegging var da lukket. Videre var det 
etablert driftsavtaler/matriser for bygningsdriften i utdanningssektoren og pleie- og 
omsorgstjenesten. Rådmannen så ikke behov for å utarbeide matriser for 
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administrasjonsbygg eller for kulturbygg. Kommunen hadde tatt i bruk et nytt system 
for forvaltning og drift – Facilit, som er et godt hjelpemiddel i arbeidet med 
planlegging og iverksetting av drifts- og vedlikeholdstiltak. Når det gjaldt 
eiendomsstrategi, sa rådmannen at han så behovet for en mer tydelig uttalt strategi, 
og at han ville iverksette dette arbeidet. Det ble imidlertid ikke gitt noen tidsplan for 
arbeidet. 
 
Det fremkommer i revisjonens rapport at Eiendomsavdelingen nå har startet arbeidet 
med eiendomsstrategien. Det legges opp til at det kommer en egen sak om 
eiendomsstrategi i kommunestyremøtet 11.10.2017. 
 
Kommunestyret vedtok å be administrasjonen følge opp rapportens funn og 
anbefalinger da de behandlet rapporten i 2014. Revisjonens konklusjon er at alle 
anbefalingene i rapporten nå er fulgt opp. På denne måten er kontrollutvalgets 
bestilling besvart.  
 
Det må påpekes at det har tatt lang tid å starte arbeidet med en eiendomsstrategi. 
Eiendomsforvaltning representerer store verdier for kommunen, og problemstillingen 
ble avdekket så tidlig som i 2014. Det kan være av interesse for kontrollutvalget å 
følge dette arbeidet. 
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Bakgrunn og formål for etterkontrollen

Bakgrunn

Kontrollutvalget i Skedsmo kommune vedtok i møte
6.2.2017 (sak 6/17) at det skal gjennomføres en
etterkontroll av forvaltningsrevisjonsprosjektet
Eiendomsforvaltning - eiendomsstrategi, drift og
vedlikehold .

Forvaltningsrevisjonsprosjektet ble behandlet i
kommunestyret i oktober 2014 og fattet følgende vedtak
(sak 14/117):

a. Kommunestyret tar rapporten til orientering.

b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp
rapportens funn og anbefalinger herunder:

- vurdere behovet for en overordnet og fullverdig
eiendomsstrategi , herunder flerårig
vedlikeholdsstrategi .

- sikre at internkontrollrutiner etterleves, og at
planlagte driftsavtaler med virksomhetene blir
implementert .

Formål

I og med at kommunestyret vedtok at revisjonens
anbefalinger skulle følges opp av administrasjonen, tar
denne etterkontrollen utgangspunkt i disse anbefalingene.

Anbefalingene fra Romerike revisjons rapport i 2014 lød
som følger:

1. Administrasjonen skal vurdere behovet for en overordnet
og fullverdig eiendomsstrategi, herunder flerårig
vedlikeholdsstrategi.

2. Administrasjonen skal sikre at internkontrollrutiner
etterleves, og at planlagte driftsavtaler med virksomhetene
blir implementert.

3. Skedsmo kommune bør utarbeide flerårige
vedlikeholdsplaner.

4. Skedsmo kommune bør nyttiggjøre seg sentrale deler
av FDV - dokumentasjonen gjennom systemer/rutiner og
etterlevelse av disse.

Dato: 18.08.2017

Side 3
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Problemstillinger og avgrensinger

Undersøkelsen er som en nevnt en etterkontroll av et forvaltningsrevisjonsprosjekt. Etterkontrollen er en mindre
undersøkelse og ikke et forvaltningsrevisjonsprosjekt med krav om å følge RSK001.

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak og forrige forvaltningsrevisjonsrapports anbefalinger er følgende
hovedproblemstilling med underproblemstillinger utarbeidet for denne kontrollen:

I hvilken grad har administrasjonen fulgt opp revisjonens anbefalinger fra 2014?

a. Har administrasjonen vurdert behovet for en fullverdig eiendomsstrategi, herunder flerårig
vedlikeholdsstrategi?

b. Har Skedsmo kommune utarbeidet flerårige vedlikeholdsplaner?

c. Har administrasjonen sikret godt samarbeid gjennom implementerte ansvarsmatriser og
arbeidsordrematriser?

d. I hvilken grad sikrer administrasjonen at internkontrollrutiner etterleves og har de fått på plass rutiner og
systemer som gjør at de kan nyttiggjøre seg av FDV - dokumentasjon ?

Revisjonens vurdering er at problemstillingene over på en god og tilstrekkelig måte vil kunne besvares gjennom
intervju av nøkkelpersoner i eiendomsavdelingen og gjennomgang av dokumenter.

Dato: 18.08.2017
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Dokumentanalyse
Revisjonen utarbeidet en liste over dokumenter vi ønsket
å få tilsendt, og som kan hjelpe oss å ta rede på om
anbefalingene fra forrige revisjonsrapport er blitt
tilfredsstillende fulgt opp. Følgende dokumenter ble
forespurt:

1. Eiendomsstrategi

2. Vedlikeholdsstrategi (flerårig)

3. Vedlikeholdsplan (flerårig)

4. Dokumentasjon på hvor langt Skedsmo har kommet i
implementering av FDVU - systemet Facilit

5. Rutiner for bruk av FDV - dokumentasjon

6. Dokumentasjon på hvor langt Skedsmo har kommet i
implementeringen av IK - bygg

7. Rutiner for tilstandskartlegging og dokumentasjon på
årlig rapportering

8. Dokumentasjon som viser hvordan ansvar og oppgaver
er fordelt mellom eiendomsavdelingen og virksomhetene
(rutine for bruk av ansvarsmatrise)

9. Dokumentasjon på at driftsavtalene for drift av
servicetjenester (institusjonsbyggene) er implementert

Dokumentasjonen revisjonen mottok har blitt systematisk
gjennomgått og analysert.

Intervju
For å supplere dokumentasjonen og å klargjøre mangler
eller uklarheter forbundet med dokumentasjonen, ble det
også gjennomført et intervju.

Intervjuet som ble gjennomført var et gruppeintervju der
eiendomssjef, fagsjef for drift og vedlikehold og
vedlikeholdskonsulent i eiendomsavdelingen deltok.

Det ble i forkant av intervjuet utarbeidet en intervjuguide
med spørsmål som ble besvart underveis. I etterkant av
intervjuet skrev revisjonen et referat som ble verifisert av
de intervjuede.

Vi har også stilt noen spørsmål på områder det har vært
behov for å klargjøre på mail i etterkant av
dokumentanalyse og intervju.

Metode
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Har administrasjonen vurdert behovet for en fullverdig eiendomsstrategi, herunder flerårig
vedlikeholdsstrategi ?

Eiendomsstrategi og vedlikeholdsstrategi

Dokumentasjon forespurt: Mottatt: Analyse av dokumenter og informasjon i intervju:

Eiendomsstrategi Vedta k i
kommunestyret
25.1.17 om at
rådmannen skal
fremme sak om
eiendomsstrategi
3. kvartal 2017.

Eiendomssjefen mener at en overordnet eiendomsstrategi er viktig for å få en retning å
jobbe etter . Eiendomsavdelingen har startet arbeidet med eiendomsstrategien . Det
legges opp til at eiendomsstrategien kommer som egen sak i kommunestyremøtet
11 . 10 . 2017 .

Eiendomsavdelingen hadde opprinnelig planlagt å starte arbeidet med
eiendomsstrategien våren 2016 . Man fant da at få kommuner hadde utarbeidet en
eiendomsstrategi og at det derfor var lite å bygge på . I tillegg kom
kommunesammenslåinger på alvor på agendaen og dette skapte en usikkerhet rundt det
å utforme en egen strategi for Skedsmo kommune .

I arbeidet med eiendomsstrategien er det flere utfordringer/forhold å ta stilling til :
- Kommunesammenslåing
- Usikkerhet rundt fremtidig demografisk sammensetning
- Om kommunale formålsbygg skal eies eller leies
- Bruk av tomtearealer og midlertidige bygg (paviljonger)
- Økonomisk og miljømessig bærekraft

Vedlikeholdsstrategi (flerårig) Utdrag fra
tjenesteanalyse.

Eiendomsavdelingen jobber per i dag ikke etter en konkret og formalisert
vedlikeholdsstrategi . Men i tjenesteanalysen for eiendomsforvaltningen, som legges fram
for de folkevalgte hvert år, er eiendomsforvaltningens virksomhet beskrevet og den
inneholder også noen strategier knyttet til vedlikehold av både formålsbyggene og
boligene . I tjenesteanalysen står også målene i årsbudsjett og handlingsplan for
eiendomsavdelingen . En mer utfyllende og komplett vedlikeholdsstrategi er planlagt å
legges inn i eiendomsstrategien som nå er i arbeid .
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Har Skedsmo kommune utarbeidet flerårige vedlikeholdsplaner?

Flerårige vedlikeholdsplaner

Dokumentasjon forespurt: Mottatt: Analyse av dokumenter og informasjon i intervju:

Vedlikeholdsplan (flerårig) Ja, både for 2017 og
fireårig.

Praksis med at det utarbeides fireårig vedlikeholdsplan startet for to år siden, og
vedlikeholdsplanen som er oversendt revisjonen viser gjeldende 4 - årige
vedlikeholdsplan . De folkevalgte får dermed oversikt over planlagte
vedlikeholdsprosjekter i et fireårs perspektiv . Vedlikeholdsplanen er oppe til
politisk behandling hver høst i forbindelse med årsbudsjett og handlingsplan, og
eiendomsavdelingens erfaring er at ikke alle planlagte prosjekter får vedtatt
finansering .

På spørsmål om i hvilken grad kommunen jobber med vedlikeholdsplanlegging
med utgangspunkt i kommunale byggs totale levetid (LCC - tankegang) svarer
eiendomsavdelingen :

«Ansvaret for nybygg/rehabilitering og store prosjekt er lagt til en egen
prosjektavdeling under eiendomssjef . Livssyklustankegang med
livssykluskostnader (LLC) på formålsbygg er ønsket brukt i prosjektavdelingen,
men her er man i startgropa og har i liten grad fått begynt med slik type
planlegging enda . FDVU - programmet Facilit har en funksjonalitet som gjør det
mulig å legge inn livssykluskostnader . »
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Har administrasjonen sikret godt samarbeid gjennom implementerte ansvarsmatriser og
arbeidsordrematriser?

Driftsavtaler: ansvars - og arbeidsordrematriser

Dokumentasjon forespurt: Mottatt: Analyse av dokumenter og informasjon i intervju:

Dokumentasjon som viser hvordan
ansvar og oppgaver er fordelt
mellom eiendomsavdelingen og
virksomhetene (rutine for bruk av
ansvarsmatrise)

Samarbeidsavtaler mellom
eiendomsavdelingen og sektor
for helsevern og sosiale tjenester,
teknisk sektor, kultursektoren,
samt undervisningssektoren,
vedrørende brannforebyggende
tiltak.

Matriser for ansvarsdeling
mellom utdanning og
sykehjemstjenester på ene siden
og eiendomsavdelingen på andre
siden.

Eiendomsavdelingen har etablert samarbeidsavtale vedrørende
brannforebyggende tiltak med alle fire sektorene som dekker alle
virksomheter og bygg i kommunen. Dette er lovpålagt.

Ansvarsmatriseavtale på overordnet nivå er etablert med to av tre
sektorer i kommunen; undervisning og helse. På kultursektoren har
det ikke vært behov for å inngå ansvarsmatriseavtale.
Ansvarsmatrisen klargjør grenser mellom sektorene og
eiendomsavdelingen knyttet til ansvar for arbeidsoppgaver og hvem
som skal betale.

Dokumentasjon på at driftsavtalene
for drift av servicetjenester
(institusjonsbyggene) er
implementert

Bruksanvisning arbeidsordre fra
Facilit .

I revisjonens rapport fra 2014 oppga eiendomsavdelingen at de
benyttet seg av en arbeidsordrematrise i Excel for driften av
servicetjenester som lå tilgjengelig for alle ansatte. Dette systemet er
nå skiftet ut med programmet Facilit der det er en helpdesk hvor både
brukere av byggene og vaktmestere/teknisk personell kan melde inn
avvik.

Via Facilit kan kommunen også legge inn arbeidsordre til
leverandører. Vaktmester bestiller gjennom å legge inn ett eller flere
avvik i en arbeidsordre som sendes ut til valgt leverandør.
Leverandøren får en link han kan bruke som en begrenset tilgang til
Facilit i forbindelse med ordren han har fått.
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I hvilken grad sikrer administrasjonen at internkontrollrutiner etterleves og har de fått på plass rutiner og
systemer som gjør at de kan nyttiggjøre seg av FDV - dokumentasjon ?

Internkontroll og F D V - dokumentasjon

Dokumentasjon forespurt: Mottatt: Analyse av dokumenter og informasjon i intervju:

Dokumentasjon på hvor langt Skedsmo har
kommet i implementering av FDVU - systemet
Facilit

Skjermdumper fra Facilit
og liste på mail

E iendomsavdelingen har tatt i bruk de viktigste modulene .
Avdelingen har fått lagt inn alle internkontrollrutiner i Facilit .
Brannhåndboka er enda ikke tatt i bruk .

Dokumentasjon på hvor langt Skedsmo har
kommet i implementeringen av IK - bygg

IK - bygg tilstandsrapport,
aggregert nivå.

Eiendomsavdelingen har tatt i bruk de viktigste modulene, selv om
ikke alle kartleggingsmuligheter er tatt i bruk foreløpig . Avdelingen
jobber med IK - bygg for å utarbeide skjema for å involvere
bruker/virksomhet i tilstandskartleggingen . Alle formålsbygg ligger
inne i IK - bygg, men ikke alle kommunale boliger . Sistnevnte skal
inn etter hvert .

Rutiner for tilstandskartlegging og
dokumentasjon på årlig rapportering

Internkontrollspørsmål
hentet fra IK - bygg og inn
i Facilit (eks. Sten - Tærud
skole).

Internkontrollspørsmålene fra IK - bygg besvares av vaktmesterne i
Facilit basert på forhåndsbestemte intervaller . Spørsmålet vil være
synlig som «ikke besvart» inntil det besvares og lukkes . Avdelingen
tar ut rapporter jevnlig for å kontrollere at alle IK - spørsmål blir
besvart . Spørsmålene som skal besvares årlig besvares hvert år
15 . desember .

Rutiner for bruk av FDV - dokumentasjon Bruksanvisning FDV -
boka (PP - presentasjon).

Utgangspunktet for FDV - dokumentasjon er vanligvis
kravspesifikasjon fra prosjektavdelingen . FDV - dokumentasjon
legges inn i Facilit . Ny FDV - dokumentasjon er ikke lenger
papirbasert, den kommer kun elektronisk . På nye bygg er
vaktmester med under byggetiden og får kjennskap til bygget og
FDV - dokumentasjonen . Ved overlevering fra prosjekt til
eiendomsavdelingen (bygningsdrift) foretas en felles gjennomgang
av FDV - dokumentasjonen . Ellers skal leverandører som utbedrer
feil/utfører vedlikehold ol . skal legge inn FDV - dokumentasjon når
dette er relevant direkte i Facilit . Leverandør benytter seg da av en
link tilsendt via epost i forbindelse med arbeidsorderen .
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Oppsummering av funn

1. Administrasjonen har vurdert behovet for
eiendomsstrategi og vil presentere et utkast til
kommunestyret i oktober . Eiendomsstrategien vil
også inneholde vedlikeholdsstrategi .

2. Skedsmo kommune har siden 2015 jobbet etter
fireårige vedlikeholdsplaner . Eiendomsavdelingen
ønsker etter hvert å planlegge enda mer langsiktig
gjennom å ta i bruk en livssyklustankegang på alle
kommunale bygg .

3. Eiendomsavdelingen har utarbeidet ansvarsmatriser
med de sektorer det er behov . Arbeidsordrematrisene
er byttet ut med felles bruk av programmet Facilit, der
helpdesken og arbeidsordresystemet står sentralt for
å ivareta godt samarbeid og god kommunikasjon .

4. Eiendomsavdelingen har tatt i bruk de viktigste
modulene i Facilit og IK - bygg . Rutiner for
tilstandskartlegging er på plass og årlig rapportering
foregår i god tid før budsjettarbeidet på høsten .
Avdelingen har også fått på plass et system for å
ivareta og nyttiggjøre seg FDV - dokumentasjon .

Vurdering og konklusjon

Revisjonen mener det er positivt at
eiendomsavdelingen nå er i gang med en prosess
for å få på plass en eiendomsstrategi, herunder
vedlikeholdsstrategi . Dette arbeidet vil etter
revisjonens oppfatning bidra til å gi avdelingen en
tydeligere retning å jobbe etter. Samtidig mener
revisjonen at det har tatt noe lang tid for
administrasjonen å vurdere behovet for en
eiendomsstrategi.

Videre er det positivt at eiendomsavdelingen har
fått på plass fireårige vedlikeholdsplaner og
kommet godt i gang med å implementere
fagprogrammene IK - bygg og Facilit. Dette bidrar
til bedre internkontroll og mer effektivt samarbeid
mellom eiendomsavdelingen og brukerne av
byggene.

Revisjonens konklusjon er at alle
revisjonens anbefalinger fra 2014 nå er
blitt fulgt opp .

Oppsummering, vurdering og konklusjon
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Høringssvar og oversendelse til KU

Etterkontrollen ble sendt på høring til rådmannen 2.8.2017, og kommunaldirektør ga tilbakemelding om at utkastet var
gjennomgått og at de ikke har noen ytterligere kommentarer til rapporten.

Etterkontroll av forvaltningsrevisjonen Eiendomsforvaltning – eiendomsstrategi, drift og vedlikehold oversendes
kontrollutvalget 18.8.2017 .

Jessheim 18.8.2017

Oddny Ruud Nordvik
avdelingsleder forvaltningsrevisjon Miriam Sethne
og selskapskontroll forvaltningsrevisor

Dato: 18.08.2017

Side 11
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Arkivsak-dok. 17/00053-3 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 
Skedsmo kontrollutvalg 04.09.2017 
 
 
 

   
 
 

BESTILLINGSDIALOG NYTT 
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget startet bestillingsdialogen i forrige møte, sak 50/17. 
 
I plan for forvaltningsrevisjon er kvalitet i eldreomsorgen pekt ut som det neste 
prosjektet i 2017.  Utvalget drøftet dette prosjektet opp mot et prosjekt som går på 
Skedsmo kommunes eierskapsforvaltning, og var enige om å utsette saken til dette 
møtet. 
 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalget har identifisert følgende områder som er aktuelle for 
forvaltningsrevisjon i Plan for forvaltningsrevisjon: 
 

Tema Tidsplan 

Eiendomsskatt 2016 

Internkontroll 2017 

Kvalitet i eldreomsorgen 2017 

Kvalitet i tilbud på opplæring i barnehager 2018 

Mobbing 2018 

Oppfølging av investeringsprosjekter, prosjektgjennomføring 2019 

Etterlevelse av Plan- og bygningsloven 2019 

Integrering av flyktninger 2020 

 
Da kontrollutvalget behandlet revisjonsrapporten på eiendomsskatt i møtet 3.4.17 
(sak 25/17), bestilte utvalget ytterligere undersøkelser. Revisjonsrapporten leveres til 
oktobermøtet. 
Når det gjelder revisjon av internkontroll, har utvalget bestilt delleveranse 1, 
overordnet perspektiv. Revisjonsrapporten leveres også til oktobermøtet. 
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Det neste prosjektet i henhold til planen er Kvalitet i eldreomsorgen. Temaet er 
rubrisert under høy risiko og høy vesentlighet i overordnet analyse. Fokusområder 
som utvalget drøftet i forbindelse med overordnet analyse var: 

 Ernæring, 
 Er det satt standard for kvalitet i kommunen, 
 Digitalisering, 
 Hygiene, 
 Små stillingsbrøker, 
 Tilbud om sosiale aktiviteter. 
 Opplevd kvalitet 

 
Romerike revisjon ba utvalget vurdere å bestille ytterlige eierskapskontroller i forrige 
møte. Kontrollutvalget drøftet dette kort, og kom til at det ville vurdere prosjektet 
Skedsmo kommunes eierskapsforvaltning som er identifisert i Overordnet analyse og 
plan for selskapskontroll 2016 – 2020. Etter revisjonens vurdering er et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt. Utvalget besluttet derfor vurdere dette prosjektet opp 
mot Kvalitet i eldreomsorgen. 
I overordnet analyse og plan for selskapskontroll står det følgende om dette 
prosjektet: 
 
I eierskapskontrollen av Skedsmo kommunes eierforvaltning er det aktuelt å følge 
opp funnene i eierskapskontrollen i NRBR, hvor det blant annet kom frem at 
Skedsmo kommune ikke har formaliserte rutiner for administrasjonens rolle ved 
oppfølging av eierstyring utover deltagelse i Eierstyringssekretariatet. Det er også 
aktuelt å se nærmere på hvordan bundne mandat gis eierrepresentantene og i 
hvilken grad eierrepresentantene har spillerom i representantskapsmøtet. I hvilken 
grad kommunen har etablert tydelige føringer for sine eierskap (selskaper) kan også 
være en aktuell problemstilling. 
 
Sekretariatet observerer at mange funn går igjen fra selskap til selskap. Det er derfor 
grunn til å se nærmere på hvilke rutiner kommunen har for å formidle resultater fra 
kommunestyrets behandling av kontrollene til eierrepresentantene og hvordan 
kommunen sikrer at eierorganene følger opp. Enkelte funn som går på at kommunen 
skal iverksette tiltak, som f.eks. opplæring av eierrepresentanter, er det også aktuelt 
å undersøke. 
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REVISJONSÅRET 2016/2017 - RAPPORT FRA ROMERIKE 
REVISJON 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og viser til de forhold som er kommentert i 
saksfremstillingen. 
 
Vedlegg:  
Rapport for revisjonsåret 2016/2017 til Kontrollutvalget i Skedsmo, fra Romerike 
revisjon 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal føre tilsyn med revisjonen jf. kontrollutvalgsforskriften. Revisors 
rapportering av ressursbruk og leveranser er et ledd i kontrollutvalgets arbeid med 
dette. Samtidig er revisjonen utfører av de bestillinger kontrollutvalget gjør. 
 
Sekretariatet har hatt en dialog med Romerike revisjon om rapporten, og har bedt om 
at følgende tema omtales:  

 Tall som viser bench-marking 
 Kvalitetskontroll 
 Ansattes kompetanse og kompetanseutviklingstiltak i perioden 
 Regnskapsrevisjon: timer og leveranser 2015 og 2016. Hva har 

Effektiviseringsprosjektet bidratt til? 
 Forvaltningsrevisjon: timer og leveranser 2015 og 2016 
 Selskapskontroll: timer og leveranser 2015 og 2016 

 
 
Det er en god og omfattende rapport kontrollutvalget har fått. Den er nyttig i forhold til 
både tilsynsrollen og bestillerrollen som utvalget har i forhold til revisor. 
 
Som nevnt i rapporten gjør revisjonen enkelte oppdrag som ikke er bestilt av 
kontrollutvalget, men av rådmannen. Kontrollutvalget ønsker å bli løpende orientert 
om slike oppdrag i sin kommune. Dette kan ha betydning for hvilke bestillinger 
utvalget skal gjøre. 
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Rapporten omtaler kvalitetskontroller som har vært i regi av Norges 
kommunerevisorforbund. På bakgrunn av den tilsynsrolle utvalget har, ønsker 
utvalget å bli orientert når RRi blir tatt ut til kontroll, og om resultatet av kontrollen 
umiddelbart etter at dette foreligger. 
 
Når det gjelder kompetanseutviklingstiltak legges det til grunn at dette blir noe mer 
omtalt i rapporten for neste år. 
 
Kontrollutvalget ser positivt på omstillingsprosjektet avdeling for regnskapsrevisjon 
gjennomfører, og at arbeidet med dette følger kommunenes fremdrift i arbeidet med 
digitalisering av økonomifunksjonen. 
 
Samlet sett for Skedsmo var timeforbruket 2 861. Samlet ramme for 2017/2018 er 
satt til 2 850 timer. 
 
Oppgave Ramme 

2015/16 
Medgått 
2015/16 

Ramme 
2016/17 

Medgått 
2016/17  

Ramme 
2017/18 

Regnskapsrevisjon 1 700  1 627  1 600  1 354  1 350  
Forvaltningsrevisjon 
og andre 
undersøkelser /notater 

1 100  998  1 100  1 247  1 200  

Kontrollutvalg, 
kommunestyre, adm. 
og ROKUS 

200  240  200  260  300  

Totalt Skedsmo 3 000 2 865 2 900 2 861 2 850 
*leveransene fra RRI for 2015/2016 var under budsjett. Dette skyldes først og fremst forskyvinger i bestillinger fra 

KU. Tilsvarende er leveransene høyere enn budsjett i 2016/2017. 
 

Revisjonen har rapportert felles på timer brukt til utførelse av eierskapskontroller: 
 

Eierskapskontroll 990  704  1 400  334  1 400  
 

 
For fremtiden ønsker kontrollutvalget å motta rapport på selskapskontroll utført i 
kommunen. 
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              Til kontrollutvalget i Skedsmo kommune 

 
 
  

 

RAPPORTERING REVISJONSÅRET 2016/2017 
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1 OM ROMERIKE REVISJON IKS  

1.1 Formål  

Formålet til RRI er fastsatt i selskapsavtalen, og beskrevet slik: 
  
Romerike revisjon IKS (RRI) skal utføre 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 

 
RRI kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre kommuner enn deltakerkommunene og for 
andre selskaper.   
 
 

1.2 Organisering 

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 1.1.2015. 
 
RRI har til sammen 28 ansatte. Selskapet er sammensatt av revisorer, samfunnsvitere, økonomer, 
jurister og en advokat i 50 % stilling. De ansatte har bred erfaring fra offentlig sektor, og har solid 
kunnskap om kommunene på Romerike. For mer informasjon om kompetanse, se presentasjon av 
hver avdeling.    
 
RRI skal utføre en effektiv revisjon preget av uavhengighet og kvalitet. 
 
Selskapet utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunene, samt 
revisjon for en rekke selvstendige kommunale- og interkommunale selskaper. 
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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. 
 
 

Stab og støttefunksjon 
Administrasjon og støtte består av daglig leder og to halve 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. Selskapets advokat er også direkte underlagt daglig leder av selskapet. 



62/17 Revisjonsåret 2016/2017 - Rapport fra Romerike revisjon - 16/00084-5 Revisjonsåret 2016/2017 - Rapport fra Romerike revisjon : Ressursapport KU 2016-2017 - Skedsmo (original)

ROMERIKE REVISJON IKS 

RAPPORT REVISJONSÅRET 2016/2017  Side 3 

Daglig leder og stab/støtte 

 

Nina Neset 
daglig leder 
 
Nina er utdannet internrevisor og økonom. Hun har solid kommunekunnskap og bred 
erfaring med regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Nina har blant annet ledet 
granskningsoppdraget for styrene i Nedre Romerike vannverk og Renseanlegget RA-2 i 
perioden 2005-2008.  Hun er styremedlem fylkesstyret i KS Akershus, og var medlem 
av et regjeringsutnevnt utvalg med oppgave å revidere kommuneloven. Hun har i tillegg 
hatt mange verv i Norges kommunerevisjon forbund. 

 

Hege Berntsen 
sekretær 
 
Hun har ansvar for lønn, internt regnskap og andre administrative kontoroppgaver.  

 

Ingrid Heiene  
leder administrasjon 
 
Bachelor i økonomi og administrasjon. Hun har jobbet i revisjonen siden 2009.  
 

 

Øyvind Schage Førde 
advokat 
 
Han er advokat og jobber med forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Øyvind har 
jobbet i revisjonen siden 2006.  
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2 UTVIKLING I SELSKAPET 

Selskapet leverer revisjonstjenester til kommunene innenfor de rammer som ble satt for selskapet.   
 
RRI arbeider systematisk med utvikling av kompetanse og revisjonsmetoder for å kunne 
gjennomføre revisjon med høy kvalitet på en kostnadseffektiv måte. Erfaringsseminar og nyhetsbrev 
er produkter som bidrar til målet om læring mellom kommunene. Så langt har vi fått gode 
tilbakemeldinger på disse produktene.           
 
Leveransene i RRI har økt, sammenlignet med produksjonen i de tre tidligere selskapene. Dette 
gjelder spesielt omfanget av forvaltningsrevisjon. Tabellen under viser utviklingen av ulike 
undersøkelser som RRI utfører.  
 
 

Leveranser prosjekter siste år, målt mot 2012 (da 
revisjonene var tre enheter) 

2012 Siste revisjonsår 

Forvaltningsrevisjons rapporter 7 14 

Selskapskontroll (ingen i Øvre-kommunene) 4 4 

Undersøkelser bestilt av KU Usikkert 8 

Bestillinger fra kommunene 2 9 

 
RRI har varslingstjeneste for kommunene, inkludert enkle undersøkelser av innkomne saker (tilgang 
til rådgiving fra advokat). Denne tjenesten inngår i tilskuddet kommunene betaler.  
RRI har utviklet gode rutiner for varslingsordningen. Datatilsynet stiller strenge krav til systemer og 
prosedyrer ved behandling av slike saker.  Kravene gjelder for både det eksterne varslingspunktet 
og systemene i kommunen.  
 
Når det gjelder regnskapsrevisjon er leveransene stabile. De består av 13 revisjonsberetninger for 
kommunene, og omtrent 300 revisjonsbekreftelser av ulike tilskuddsordninger for kommunene. I 
tillegg reviderer selskapet kirker, IKS, stiftelser, mm., der vi mottok 50 slike oppdrag i 2016. 
Oppgavene innenfor regnskapsrevisjon er på samme nivå som i de tre tidligere selskapene, men 
løses med mindre resurser. 
 
Selskapet yter også bistand og veiledning til kommunene hovedsakelig innen regnskap, økonomi og 
kommunal rett. Etterspørselen etter denne tjenesten er økende. Tabellen under viser utvikling av 
denne tjenesten for årene 2014, 2015 og 2016. 
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 2014 2015 2016 

Bistand og  
veiledning 

685 timer 794 timer 1 385 timer 

 
Signalene fra kommunene er at de ønsker å ha tilgang til revisjonens tjenester i forkant slik at 
krevende spørsmål er avklart så tidlig som mulig. Dette er helt klart fordelaktig for både revisjonen 
og kommunene. RRI arbeider for å tilrettelegge for at kommunene skal ha god tilgang til denne 
tjenesten.  
 
I tillegg til råd og bistand i enkeltsaker holder RRI ulike foredrag, erfaringsseminar, m.m. for 
kommunene. 
 

• Foredrag om kommuneloven er gjennomført i nesten alle kommunene 
• Opplæring av kontrollutvalgene 
• Tre erfaringsseminar for kommunene – offentlige anskaffelser, rus og psykiatri og 

tildeling av korttidsplass på sykehjem (samhandlingsreformen) 
• Frokostseminar om arbeidsmiljøkriminalitet og varsling 
• En rekke andre foredrag til kommunene på ulike områder 
• Veiledning og opplæring i regelverk, forvaltning og eierstyring  

 
 

Samlet støtter disse aktivitetene opp om formålet med selskapet. Det er viktig for RRI at 
kontrollaktiviteten som utføres bidrar til å styrke tilliten til kommunalforvaltningen på Romerike, og at 
vårt arbeid også bidrar læring. Oppgavene RRI utfører skal søkes løst gjennom dialog og 
samhandling med kontrollutvalget og på administrativt nivå i deltakerkommunene.  
 
Romerike revisjon IKS arbeider med å effektivisere sine tjenester. I 2016 ble oppstartstilskudd på kr 
0,5 mill., og ordinært tilskudd på kr 0,5 mill. tilbakebetalt til kommunene. Tilskuddene som 
kommunene betaler er ikke justert med forventet lønns- og prisvekst i 2017. Tilsvarende gjelder for 
tilskuddene i forslaget til budsjett 2018. Ikke-kompensasjon for lønns- og prisvekst for 2017 og 2018 
utgjør en effektiviseringsgevinst på ca. kr 0,6 mill. for hvert av disse årene. For 2018 blir da den 
varige rammereduksjonen på kr 1,2 mill. I tillegg har kommunene på Romerike hatt en sterk 
realvekst i folketall, noe som bidrar til økning i revisjonsvolumet.  
 
RRI har som intensjon å holde tilskuddene for 2019 også på 2016-nivå, men vil foreta en endelig 
vurdering av dette i neste budsjett/økonomiplanrullering. Per i dag har vi klart å redusere 
tilskuddene ved å effektivisere arbeidet i revisjonen. En ytterligere reduksjon kan gå ut over 
tjenestetilbudet, noe kontrollutvalgene også må ta stilling til.            
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3 RAPPORTERING - OVERORDNET 

Revisjonen utfører sitt arbeid i perioden fra 1.6.2016-31.5.2017 (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 tildelt (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 noen flere 
tjenester/produkter ett år og et annet kontrollutvalg/kommune noen færre 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 med 
kontrollutvalget tar lenger tid enn antatt.      
 
Rapportering fra fagavdelingen fremgår av rapportens pkt. 4 og 5, i punkt 3,1 under redegjør vi for 
oppgaver og ressursbruk på kontrollutvalgene, kommunestyret og kommuneadministrasjonen. Dette 
er fellesoppgaver som ikke sorterer under avdelingene. 
 
I rapporteringen fra fagavdelingene tar vi med tall både for revisjonsåret 2015/2016 og for 
2016/2017. Rapporteringen følger da valgperioden, slik at kontrollutvalgene får en samlet oversikt 
over leveranser fra RRI i hele perioden. 

3.1 Kontrollutvalgene, kommunestyret og kommuneadministrasjonen 

For å levere kvalitative tjenester som bidrar til læring, er det viktig at det settes av tilstrekkelig tid til 
god kommunikasjon med kontrollutvalgene, kommuneadministrasjonen og kommunestyret.   
 
Ansatte fra RRI deltar på alle kontrollutvalgsmøtene og bidrar med presentasjoner og svarer på 
spørsmål som utvalget har. Videre stiller revisjonen opp i kommunestyremøter når saker fra 
revisjonen er oppe til behandling. Møter og dialog med politisk ledelse, administrativ ledelse og 
ROKUS inngår også her.  
 
RRI publiserer 4 nyhetsbrev i året. Videre gjennomfører vi erfaringsseminar og andre foredrag til 
kommunene.  
  
Tabellen under viser medgått tid til denne oppgaven samlet for selskapet: 
 
Antatt tidsforbruk var underestimert for revisjonsåret 2015/2016. Det har bl.a. sammenheng med 
kontrollutvalgene har flere møter enn det som var tilfelle tidligere. Videre leverer RRI flere produkter, 
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som medfører at vi også deltar i flere kommunestyremøter.  Kontrollutvalgets tilsynsfunksjon 
ovenfor revisjonen har medført et økende behov for rapportering til kontrollutvalgene.   
 

 
Til KUs 

disposisjon 
2015/2016 

Utført 
2015/2016 

Til KUs 
disposisjon 
2016/2017 

Utført 
2016/2017 

Til KUs 
disposisjon 
2017/2018 

Kontrollutvalg, 
kommunestyre, adm. og 
ROKUS 

1 330 1 760 1 760 1 883 1 880 

 
  
Tidsforbruket i Skedsmo ble 
 

 
Til KUs 

disposisjon 
2015/2016 

Utført 
2015/2016 

Til KUs 
disposisjon 
2016/2017 

Utført 
2016/2017 

Til KUs 
disposisjon 
2017/2018 

Kontrollutvalg, 
kommunestyre, adm. og 
ROKUS 

200 240 200 260 300 

Kommentar: 
Forbruket er omtrent som forventet. Vi antar at det vil medgå noe mer tid i inneværende år grunnet 
sammenslåingsprosessen Skedsmo er i. 
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4 AVDELING FOR FORVALTNINGSREVISJON 

4.1 Innledning 

Hovedoppgavene for avdelingen er å gjennomføre forvaltningsrevisjon og selskapskontroll etter 
bestilling fra kontrollutvalgene. Medarbeiderne møter også ofte i kontrollutvalgene både under 
bestillingsdialogen forut for prosjektene, og når revisjonsrapporten er ferdigstilt og skal presenteres 
for utvalgene. I tillegg gjennomfører avdelingen enkelte oppdrag/notater for utvalgene og tar på seg  
mindre revisjonsoppdrag for rådmennene i samarbeid 
med kontrollutvalgene.  
 
Avdelingen gjennomfører også kurs/seminarer for 
kommunene.  
 
I revisjonsåret 2016/2017 har avdelingen bestått av 9 
medarbeidere og under punkt 4.2 presenteres disse 
nærmere.  
 
 
 

4.2 Kompetanse og kvalitet  

4.2.1 Kompetanse – presentasjon av ansatte i avdelingen 

Avdelingen har siden oppstarten i 2013 utviklet seg til en avdeling med bredt sammensatt 
kompetanse, og vurderes å være robust både faglig og kapasitetsmessig til å levere kvalitet til rett 
tid.  
 
Det å beholde og rekruttere god kompetanse er avgjørende for å kunne utføre stadig mer 
komplekse prosjekter på de ulike kommunale sektorene for kontrollutvalgene. 
 
Alle medarbeiderne i avdelingen har høy utdannelsesbakgrunn som er relevant for oppgavene de 
skal utføre. Mange har lang og solid kommunekunnskap og erfaring fra revisjon, utredninger og 
forskning. Dette er avgjørende for at avdelingen skal prestere på et høyt nivå. 
 
Kompetansen til medarbeiderne blir lagt merke til i sentrale fagmiljø, og flere har bidratt med 
foredrag på nasjonale konferanser, undervisning, og i ulike verv bl.a. i NKRF.  
 
Nedenfor følger en oversikt over de ansatte, der det kort gjøres rede for formell utdannelse og litt 
om erfaringsbakgrunn.  
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Ansatte i avdeling for forvaltningsrevisjon 

 

Oddny Ruud Nordvik 
avdelingsleder forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 
 
Cand.Jur. Har kommunalrett, forvaltningsrett, selskapsrett og offentlige anskaffelser 
som sine spesialområder. Har bl.a. bakgrunn fra lovforvaltning og utredning i juridisk 
seksjon i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og fra kommunalavdelingen hos 
fylkesmannen i Sogn og Fjordane. 

 

Øyvind Nordbrønd Grøndahl 
prosjektleder forvaltningsrevisjon 
 
Doktorgrad i historie. Han har lang erfaring som prosjektleder i Riksrevisjonen. I tillegg 
har han flere års erfaring med forvaltningsforskning ved Stein Rokkan senter for 
flerfaglige samfunnsstudier i Bergen.  

 

Morten L. Kallevig 
prosjektleder forvaltningsrevisjon 
 
Mastergrad i statsvitenskap og MBA i offentlig revisjon. Morten kom fra stilling som 
seniorrådgiver i Riksrevisjonen, hvor han har jobbet i bortimot 10 år med prosjekter 
rettet mot kommunesektoren (tiltrådte juni 2017). 

 

Inger Berit Faller 
seniorrådgiver 
 
Kommunalkandidat og diplomert internrevisor. Inger Berit har jobbet med kommunal 
revisjon siden 1987, og har bred erfaring både med forvaltningsrevisjon på alle sektorer 
i kommunen, i tillegg til regnskapsrevisjon. 

 

Hanne Tømte 
forvaltningsrevisor 
 
Master i statsvitenskap med fordypning i internasjonal politikk. Har erfaring fra private 
helseforetak, da særlig innen rus, psykiatri og barnevern.  

 

Ellen Bjørkum 
forvaltningsrevisor 
 
Hovedfag i sosiolog. Hun har spisskompetanse innen utforming og gjennomføring av 
både kvantitative og kvalitative undersøkelser. Ellen har tidligere jobbet med 
forbrukerpolitikk, forbruksforskning og markedsanalyse.  
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Hung Tien Vu 
forvaltningsrevisor 
 
Master i økonomi og administrasjon fra NHH, med spesialisering innen økonomistyring. 
Han har særlig erfaring med offentlige anskaffelser og økonomiforvaltning.   

 

Miriam Sethne 
forvaltningsrevisor 
 
Master i statsvitenskap, med fordypning i offentlig politikk og administrasjon.  
Spesialkompetanse innenfor utforming og analyse av spørreundersøkelser.  

 

Lars Ivar Nysterud 
forvaltningsrevisor 
 
Master of Public Administration (MPA) fra Handelshøyskolen i København. Bachelor i 
kommunal økonomi og ledelse fra Høyskolen i Nord-Trøndelag. Lars-Ivar har  
kommunal eiendomsskatt som sitt spesialområde.  

 

Hilde Gamkinn 
forvaltningsrevisor 
 
Master i rettsvitenskap med spesialisering i skatterett. Hilde har erfaringsbakgrunn både 
fra NAV og kriminalomsorgen (tiltrådt juni 2017) 

 
Avdelingen gjennomfører både individuelle og felles kompetansehevingstiltak. Tiltakene kan rette 
seg mot de ulike sektorområdene vi jobber med, så vel som revisjonsfaglig metode. I tillegg har vi i 
år jobbet særlig med effektivitet i prosjektgjennomføring ved å ha fokus på at prosjektgruppene skal 
fungere optimalt. Vi har i tillegg rutiner for å lære av hverandre, ved bl.a. systematisk evaluering av  
prosjektene som er gjennomført med tanke på metodebruk og effektiv gjennomføring.  
 

4.2.2 Kvalitetskontroll 

Forvaltningsrevisjonsavdelingen hadde kvalitetskontroll høsten 2016. Av åtte kontrollerte enheter, 
var RRI en av to som gikk gjennom kontroll med godkjent uten merknader. Avdelingen fikk gode 
tilbakemeldinger i kontrollen, særlig på det å utlede revisjonskriterier. Vi vurderer det slik at det å få 
gode tilbakemeldinger på denne delen er særlig viktig siden gjennomføring av revisjonsprosjektet 
hviler på gode kriterier. 
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Rapportene som ble trukket ut for kontroll var blant de aller første som var ble levert fra RRI, og vi 
mener at både kvalitet og fremstillingsevner ytterligere har forbedret seg etter dette.  
 
Avdelingen synes det er positivt å ha kvalitetskontroll, og mener det er viktig å ha faglig diskusjoner 
med eksterne om gjennomføring og kvaliteten på rapportene våre. Vi mener på generelt grunnlag at 
alle som tilbyr forvaltningsrevisjon (også private tilbydere) bør underlegges denne typen 
kvalitetskontroller.  
 

4.2.3 Effektivitet og produktivitet 

I RRI føres alle timer i et timeregistreringssystem som gir styringsinformasjon til ledelsen. Tallene 
for revisjonsåret 2016/2017 viser at medarbeideren i avdelingen laster ut 85 % av sin tid til 
revisjonsarbeid og kundekontakt (KU møter, kommunestyremøter). 
 
Kontrollutvalgene har bedt revisjonen om en redegjørelse for benchmarking. Den årlige 
benchmarkingen som gjennomføres av NKRF er først og fremt en rettet mot å sammenligne 
ressursbruk knyttet til revisjon av kommuneregnskapet. Med andre ord gir den liten verdi når man vil 
måle produktivitet og effektivitet innenfor forvaltningsrevisjon.  
 
Det å sammenligne forvaltningsrevisjonsprosjekt for å måle effektivitet er krevende rent metodisk. 
Prosjektene kan være både store og små, og dermed kan det som måles være svært varierende. 
NKRF har gjennomført en egen kartlegging for å bidra til mer kunnskap om feltet 
forvaltningsrevisjon. Kartleggingen viser for det første at det er stor spredning på revisjonsenhetene 
i undersøkelsen. De spenner fra 3 til 30 medarbeidere. Antall kommuner som revideres pr. 
interkommunal enhet varierer også fra 5 til 33. Spredningen på antall årsverk som brukes på 
forvaltningsrevisjon spenner også fra 3,3 til 9 årsverk. Videre viser kartleggingen at de aller fleste 
forvaltningsrevisjonsprosjekter som gjennomføres er innenfor temaer som regelverksetterlevelse, 
styringsverktøy og Kostranalyser. Et viktig formål med kartleggingen var også å undersøke tidsbruk 
pr. prosjekt. Dette varierer selvsagt med område, kompleksitet og størrelse på kommunen. 
Nedenfor er det klippet inn en tabell fra kartleggingen om dette.  
 
Prosentvis fordeling av typiske timetall per prosjekt (kilde: NKRF kartlegging 2016) 
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De fleste prosjekter i RRI har så langt vært gjennomført innenfor en tidsramme på 300-450 timer. 
Dette vurderes som rimelig tatt i betrakting at kommunene på Romerike er store i norsk 
sammenheng, og at mange av prosjektene har vært komplekse og med flere problemstillinger.  
 
RRI er opptatt av å levere god kvalitet innenfor timebudsjett, og leveringsfrister, samt at ressursene 
brukes til revisjon og kundekontakt for kontrollutvalgene og kommunene.  
 

4.3 Totalleveranse fra avdelingen i perioden 

Totaloversikten over rapporter levert fra avdelingen, og rapporter som er under arbeid finner du i 
vedlegg 2. 
 
Totalt leverte timer til forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser/notater 
 

 
Til KUs 

disposisjon 
2015/2016 

Utført 
2015/2016 

Til KUs 
disposisjon 
2016/2017 

Utført 
2016/2017 

Til KUs 
disposisjon 
2017/2018 

Forvaltningsrevisjon 
og andre prosjekter 

6 650 5 597* 7 250 8 318 7 300 

*leveransene fra RRI for 2015/2016 var under budsjett. Dette skyldes først og fremst forskyvinger i bestillinger fra KU. 

Tilsvarende er leveransene høyere enn budsjett i 2016/2017.   
 
Som tallene i tabellen viser utføres det stadig mer forvaltningsrevisjon for Romerikekommunene. 
For revisjonsåret 2016/2017 var det budsjettert med til sammen 7 250 timer til gjennomføring av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter og andre mindre undersøkelser for kontrollutvalgene. I tillegg 
kommer en pott for prosjektdesign på 500 timer som er fordelt mellom KU etter størrelse (7 750 
timer til sammen). Det er til sammen levert 8 318 timer til revisjonsoppdrag fra kontrollutvalgene for 
revisjonsåret 2016/2017.  Avdelingen har leid inn noe bistand for å løse oppdrag som ble utsatt fra 
året før, og til å løse noen mindre tilleggsoppdrag.   
 
For neste revisjonssår (2017/2018) budsjetteres det totalt på samme nivå som 2016/2017.   
 

4.4 Leveranse til kommunen i perioden 

Nedenfor følger en oversikt over leveranser fra avdelingen til kontrollutvalget for denne 
rapporteringsperioden. 
 
 
 
 
 



62/17 Revisjonsåret 2016/2017 - Rapport fra Romerike revisjon - 16/00084-5 Revisjonsåret 2016/2017 - Rapport fra Romerike revisjon : Ressursapport KU 2016-2017 - Skedsmo (original)

ROMERIKE REVISJON IKS 

RAPPORT REVISJONSÅRET 2016/2017  Side 13 

Leveranse i dette revisjonsåret Leveringsdato 

  Selskapskontroll: Eierskapskontroll - NRBR 10.10.2016 

Notat: KUs kompetanse til behandling av en enkeltsak 10.10.2016 

Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Plan for revisjon av eiendomskatt 24.10.2016 

Notat: Oppfølgingsspørsmål etter eierskapskontroll NRBR 18.11.2016 

Foredrag: Selskapsmodeller, eieroppfølging og selskapskontroll 
m/materiale 

21.11.2016 

Notat: Avklaring av enkeltsak  05.12.2016 

Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Plan for revisjon av internkontroll 27.02.2017 
Mange av timene på 
prosjektet er levert i 
revisjonsåret 2016/2017 
rapport leveres i september. 

Forvaltningsrevisjonsrapport: Eiendomsskatt – taksering og 
klagebehandling 

27.03.2017 

Tilleggsundersøkelse: Plan for tilleggsundersøkelse: 
Eiendomsskatt - takseringspraksis  

24.04.2017 
Fleste timene på prosjektet 
levert i revisjonsåret 
2016/2017. Rapport leveres 
i september. 

Selskapskontroll: Plan for selskapskontroll med Strandveien 1 AS 24.05.2017 

Etterkontroll: Kommunens oppfølging av forvaltningsrevisjon med  
eiendomsforvaltning 

Fleste timene levert i 
revisjonsåret 2016/2017 – 
leveres i august 

 
 
Timerapportering for revisjonsåret 2016/2017 – forvaltningsrevisjon og andre prosjekter 
 

 
Til KUs 

disposisjon 
2015/2016 

Utført 
2015/2016 

Til KUs 
disposisjon 
2016/2017 

Utført 
2016/2017 

KU’s ramme 
2017/2018 

Forvaltningsrevisjon 
og andre revisjons-
undersøkelser 

1 110 998 1 100 1 177 1 200 

Prosjektdesign 0 0 0 70* 0 

Totalt  1 100 998 1 100 1 247 1 200 

Fellespott som ble innført for året 2016/2017 på 500 timer som fordeles på alle KU. Gjelder opp- 
lesing og design av prosjekt som gjennomføres for første gang på et område, og som andre KU drar  
nytte av senere. 
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Timerapportering for revisjonsåret 2016/2017 – eierskapskontroll 
Kontrollutvalgene har felles planer for eierskapskontrollen og kommunene eier mange selskaper 
sammen. Det rapporteres derfor felles på timer brukt til utførelse av eierskapskontroller. 
 

 

Til KUs 
disposisjon 

totalt 
2015/2016 

Utført 
2015/2016 

Til KUs 
disposisjon 

totalt 
2016/2017 

Utført 
2016/2017 

Til KUs 
disposisjon 

totalt  
2017/2018 

Eierskapskontroll 990 704 1 400 334 1 400 

 
Som tabellen viser at det er brukt lite ressurser på eierskapskontroller i dette revisjonsåret. Det er 
og gjennomført fire eierskapskontroller totalt og tre er under arbeid. Årsaken til dette er omlegging 
av bestillingsrutinene for selskapskontroller. Vi har gått fra et system der revisjonene har hatt mer 
langsiktige planer og eierskapskontrollen ble gjort forløpende, til et system der hver enkelt kontroll 
bestilles av kontrollutvalgene. Revisjonen regner med at når dette systemet har satt seg, så vil 
kontrollutvalgene kunne bestille revisjonen tilsvarende resursene som er satt av.  
 
Det er gjort forvaltningsrevisjon i et interkommunalt samarbeid (ØRU) etter bestilling fra 
kontrollutvalgene på Øvre Romerike. Disse timene er belastet forvaltningsrevisjon.  
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5 AVDELING FOR REGNSKAPSREVISJON  

5.1 Innledning 

Avdelingen har i året bestått av elleve 
regnskapsrevisorer, tre oppdragsansvarlige revisorer og 
avdelingsleder. Regnskapsrevisjon innebærer å 
kontrollere at regnskapene ikke inneholder vesentlige 
feil og at de stemmer med vedtatte budsjett. I tillegg skal 
revisor bistå til at den interne kontrollen er organisert på 
en betryggende måte og å bidra til å forebygge og 
avdekke misligheter og feil.  
 
Vi bistår også med løpende 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. I tillegg utføres det en rekke attestasjonsoppdrag etter bestilling fra 
kommunen.  
 

5.2 Kompetanse og kvalitet 

De fleste som jobber i avdelingen er revisorer på høgskolenivå, flere har tilleggsutdanning innenfor 
økonomi, internkontroll og IKT. Alle medarbeiderne i avdelingen har lang erfaring og god 
kommunekompetanse og solid kunnskap om kommuneøkonomi og regnskapsføring.  
 

5.2.1 Kompetanse - presentasjon av de ansatte i avdelingen 

Nedenfor følger en oversikt over de ansatte, der det kort gjøres rede for formell utdannelse og litt 
om erfaringsbakgrunn. 
  

Teamet som jobber med kommunen 

Oppdragsansvarlig revisor: 

 Marion Hauan  

Øvrige revisorer på teamet:  

 Karen Therese Asak (Kontaktperson) 

 Bjørn Håkonsen 
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Ansatte i avdeling for regnskapsrevisjon

Presentasjon av ansatte i regnskapsrevisjonen

Kristin Hansstein
Avdelingsleder regnskapsrevisjon

Kristin har b achelor i revisjon fra HIOA, prosjektledelse fra BI, nettverkssikkerhet fra
HIST og CISA eksamen gjennom ISACA. Hun har 12 års erfaring fra offentlig og privat
revisjon , henholdsvis fra Riksrevisjonen og BDO. I tillegg har hun tre års erfaring fra
KPMG , der hun arbeidet innenfor områd ene IT revisjon , internrevisjon og granskning.

Marion Hauan
o ppdragsansvarlig revisor

B achelor i revisjon og har jobbet med revisjon siden 1994 , med hovedvekt på
kommuneregnskap. Marion har tidligere jobbet i KomrevNord og distriktsrevisjon i
Vesterålen.

Børge Haukland
o ppdragsansvarlig revisor

Registrert revisor og begynte i RRI medio 2016 og har over 11 års erfaring innenfor
revisjon, både privat og kommunalt i en rekke ulike bransjer.

Camilla Eide
o ppdragsansvarlig revisor

B achelor grad i re visjon og bedriftsøkonom. Hun har jobbet med kommunal revisjon
siden 2004. Tidligere har hun arbeidet med regnskap innenfor privat sektor.

Anders O. Formoe
s pesialrevisor

H øgskolekandidat innen ø konomi og administrasjon, og har tilleggsutdanning innen
kommunal finansforvaltning . Anders har over 25 års erfaring fra kommunal revisjon , og
har spesialkompetanse innen bl.a. finans - og investeringsområdet .
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Jan Arne Rasmussen 
spesialrevisor 
 
Skatterevisor med tilleggsutdanning innenfor regnskap og økonomi i kommuner. Jan 
Arne er også IT revisor gjennom ISACA og har bred og allsidig erfaring både fra 
Fylkesskattekontor og kommunerevisjon.  

 

Roger Gulbrandsen 
spesialrevisor 
 
Han var lærer i økonomi før han startet i kommunal revisjon i 1993. Roger har 
spesialkompetanse på en rekke områder innen kommunal økonomiforvalting, bl.a.  
innenfor selvkost og mva.  

 

Karen Therese Asak 
regnskapsrevisor 
 
Høyskolekandidat i økonomisk/administrative fag samt tollrevisor. Karen Therese har 
tidligere jobbet 14 år i tollvesenet, hvorav 8 år som spesialrevisor. Hun har jobbet i 
revisjonen siden 2011. 

 

Heidi Sæther 
regnskapsrevisor 
 
Bachelor i revisjon. Hun har jobbet som kommunal revisor siden 2009. 

 

Bjørn Håkonsen 
regnskapsrevisor 
 
Bjørn har en bachelor i revisjon, og en mastergrad innen offentlig revisjon (MBA). Bjørn 
har jobbet med kommunal revisjon siden 2009. 

 

Ann Tveter 
regnskapsrevisor 
 
Ann har om lag 10 års erfaring innen regnskap og 25 år innen revisjon. 
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Naheed Esam 
regnskapsrevisor 
 
Bachelor i revisjon, med arbeidserfaring i kommunal revisjon siden 2009. 

 

Kjell Grøtte   
regnskapsrevisor 
 
Bachelor i revisjon, og tilleggsutdanning innenfor virksomhetsstyring, regnskap og 
budsjettering i offentlig sektor (controller). Kjell har jobbet med revisjon av kommuner 
siden 2010. 

 

Mathyvathany Thilakesan 
regnskapsrevisor 
 
Bachelor i revisjon og har jobbet med kommunal revisjon siden 2012. 

 
Avdelingen jobber målrettet med omstilling og effektivisering av sine oppgaver. Formålet med dette 
arbeidet er å ta i bruk nye verktøy og metoder som vil medføre en mer treffsikker og effektiv 
revisjon. Dette arbeidet krever både kompetansehevende tiltak og utvikling av gode verktøy.  
Avdelingen har siden oppstarten i 2013 spesielt utviklet metodekompetansen innenfor revisjon og 
bruk av revisjonsverktøyet Decartes. Videre er IKT kompetansen i avdelingen økt både gjennom 
rekruttering og opplæring. Viktig fremover er å beholde og rekruttere god kompetanse i avdelingen. 
 

5.2.2 Kvalitetskontroll 

Regnskapsrevisjonsavdelingen hadde kvalitetskontroll høsten 2016 (2015 regnskapet). Avdelingen 
fikk fire merknader, hvorav en var vesentlig. På regnkapsrevisjon fikk 6 av 10 kontrollerte enheter 
merknader. Standardene som regskapsrevisjonen skal utføres etter er svært detaljerte, slik at det er 
relativt vanlig å få merknad. RRI er likevel ikke fornøyd med resultatet, og har satt inn tiltak for å 
lukke avvikene. Kvalitetskontrollen ble utført første hele revisjonsåret i RRI. Avvikene var 
hovedsakelig knyttet til feil bruk av Descartes. Dette systemet var nytt for de fleste medarbeiderne i 
RRI.       
 
Avdelingen opplever kvalitetskontroll som nyttig. Vi fikk gode innspill for videre utvikling av 
avdelingen.  
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5.2.3 Effektivitet og produktivitet 

Kontrollutvalgene er muntlig informert om at avdeling for regnskapsrevisjon er under omstilling. Som 
omtalt over er både økonomiforvalting og regnskapsføringen i kommunene under endring. Spesielt 
blir regnskapsføringen og fakturabehandlingen mer og mer digitalisert. Dette får betydning for 
hvordan revisor innretter sin kontroll. På den ene siden vil systemene kunne erstatte en del av de 
manuelle kontrollene som revisor utfører/utførte. På den andre siden oppstår nye utfordringer på 
systemsiden. Her er datasikkerhet og mulighet til å manipulere systemene viktige stikkord. God IT-
kompetanse og forståelse av hvordan systemene virker vil være viktig fremover, og kan erstatte de 
kontrollene som tidligere ble utført manuelt.  
 
Kort oppsummert handler omstillingsprosjektet om kompetanse på metode, IT og effektivisering av 
arbeidet. Omlegging av arbeidet i revisjonen har direkte sammenheng med kommunenes etablerte 
intern kontroll, og kommunenes fremdrift i arbeidet med digitalisering av økonomifunksjonen. Det er 
for tidlig å evaluere prosjektet, men så langt har avdelingen satset på metodeutvikling og 
kompetansehevning. Dette er gjort ved kursing og læring av andre. Vi har for eksempel samarbeidet 
tett med ett privat revisjonsselskap og ett kommunalt revisjonsselskap. Formålet med dette tiltaket 
var å trekke erfaringer fra andre som vi mente kunne tilføre RRI kunnskap om effektivt og treffsikker 
revisjon. Å omstille seg betyr å gjøre arbeidet annerledes. Dette er krevende fordi de ansatte må 
avlære gamle arbeidsmetoder og se verdien i nye måter å jobbe på. Slike prosesser tar tid og må 
følges opp regelmessig.   
 
Mer analyser i revisjonsarbeidet og bedre utnyttelse av de kontrollmekanismene som systemene gir 
vil være viktig i det videre arbeidet med å utvikle avdelingen. Hvor raskt digitaliseringsarbeidet i 
kommunene skjer, vil ha betydning for dette arbeidet.    
 
Resultater så langt: 

 Avdelingen er i gang med planleggingen av årets revisjon på et langt tidligere tidspunkt enn 
for tidligere år.  

 IT-kompetansen og metodekompetansene er økt i avdelingen. 

 Avdelingen utfører de samme arbeidsoppgaver, men med lavere bruk av ressurser. Antall 
ansatte ved avdelingen er redusert med 1,5 stillinger siden oppstart i 2013 

 
RRI er med i benchmarkingen til NKRF.  
 
Benchmarkingen viser:   

• Sammenligning av tidsforbruk knyttet til finansiell revisjon med 133 andre kommuner. 
• Sammenligningsgrunnlag er revisjonskostand målt mot brutto driftsinntekt i 

kommunen. 
• Kostnader for regnskapsrevisjon i RRI utgjør med noen få unntak, under en halv 

promille av kommunens driftsinntekt. Dette er på nivå med, eller i underkant av 
resultatene fra de kommunene som er med i sammenligningen. 
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• Samlet viser benchmarkingen at RRI bruker noe mindre tid på regnskapsrevisjonen i 
2015/2016 enn i 2014/2015, sammenlignet med øvrige deltakere. Tall for 2016/2017 
kommer til høsten.   

 
Avdelingen er fornøyd med utviklingen, men som påpekt tidligere vil vi fortsatt se etter forbedringer. 
Vi vil presentere og redegjøre for resultatet fra benchmarkingen i kontrollutvalgsmøtene.    
 
 

5.3 Totalleveranse fra avdelingen i perioden 

 
Våre tjenester innen regnskapsrevisjon består av; 

 revidere kommuneregnskapet 

 bekreftelser av bruken av en rekke tilskudd fra staten (attestasjoner) 

 veiledning og bistand/tilleggstjenester  
 
Revisjon av kommuneregnskapet er en standardisert oppgave, som normalt varierer lite mellom 
årene. Det som påvirker omfanget av revisjonshandlinger er kommunens egen internkontroll. God 
internkontroll reduserer risikoen for feil i regnskapet.    
 
Når det gjelder attestasjoner, vil tidsforbruket variere etter omfanget og kvaliteten på internkontroll.  
 
Veiledning og bistand varierer både i den enkelte kommune og det enkelte år. Erfaringsvis er det 
behov for mer bistand og veiledning ved for eksempel utskifting av nøkkelpersoner som økonomisjef 
og regnskapssjef. Tilskuddssystemet, slik det fungerer i dag, har rom til en viss tilpasning når 
kommunene har behov for det.  
 
Tabellen viser samlet utviklingen av tidsforbruk for regnskapsrevisjon de to siste årene, samt 
rammen for inneværende år.    
 

 
Til KUs 

disposisjon 
2015/2016 

Utført 
2015/2016 

Til KUs 
disposisjon 
2016/2017 

Utført 
2016/2017 

KUs ramme 
2017/2018 

Regnskapsrevisjon 12 500 13 003 11 800 11 809 11 000 

 
Som tabellen viser brukes det mindre tid til regnskapsrevisjon i 2016/2017 enn forrige år. For 
2017/2018 legger vi opp til en ytterligere reduksjon på 800 timer. Dette er en styrt utvikling i tråd 
med målene i omstillingsprosjektet.   
 

5.4 Leveranse til kommunen i perioden 

Nedenfor følger leveranser fra avdelingen i perioden.  
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Budsjett 

2015/2016 
Utført 

2015/2016 
Budsjett 

 2016/2017 
Utført 

2016/2017 
Budsjett 

2017/2018 

Samlet timeforbruk 1 700 1 627 1 600 1 354 1 350 

Kommentar: 
Forbruket ligger under planlagt nivå for revisjonsåret 2016/2017. Effektivisering i RRI har medført at vi 
reviderer regnskapet til Skedsmo kommune med mindre ressurser, uten at dette går ut over kvaliteten 
på arbeidet. Budsjettet for inneværende år legger opp til å videreføre dagens nivå. I tillegg til at 
tilskuddet fra kommunen går ned, har effektivisering av reskapsrevisjon bidratt til en økning av rammen 
for forvaltningsrevisjon. Medgått tid til å revidere kommuneregnskapet var på ca. 800 timer, resterende 
tid er knyttet til veiledning og attestasjoner. 
 

 

  



62/17 Revisjonsåret 2016/2017 - Rapport fra Romerike revisjon - 16/00084-5 Revisjonsåret 2016/2017 - Rapport fra Romerike revisjon : Ressursapport KU 2016-2017 - Skedsmo (original)

ROMERIKE REVISJON IKS 

RAPPORT REVISJONSÅRET 2016/2017  Side 22 

6 OPPSUMMERING 

Leveransene til kommunene er utført i tråd med bestillinger og de forutsetninger som lå til grunn for 
revisjonsåret 2017/2018. God service til kommunene og kontrollutvalgene prioriteres høyt i 
Romerike revisjon IKS.   
 
Tabellen under viser samlet medgått tid på oppdraget målt mot planlagt tid for årene 2015/2016 og 
2016/2017. Tidsforbruk på eierskapskontrollen er ikke med i tabellen under, siden dette rapporteres 
samlet for alle kommunene. 
 

 
Til KUs 

disposisjon 
2015/2016 

Utført 
2015/2016 

Til KUs 
disposisjon 
2016/2017 

Utført 
2016/2017 

KUs ramme 
2017/2018 

Samlet timeforbruk 3 000 2 865 2 900 2 861 2 850 

Kommentar: 
Både timeforbruk og leveranser ligger på planlagt nivå.  
 

 
 
25.8.2017        

 
Nina Neset 
daglig leder 
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VEDLEGG 1 – STRATEGISKE MÅL 

Visjon 
         Passe på fellesskapets verdier 

 
Hovedmål i perioden 

  Ledende på kommunal revisjon i Norge 
 

 
 

Strategiske mål 
 

1. Kompetanse 
Videreutvikle oss som en kunnskapsorganisasjon innenfor kommunal revisjon og generell 
kommunekunnskap (styring, organisering, forvaltning og tjenesteproduksjon). 

 
2. Service og kvalitet 

Leveransene våre skal ha høy kvalitet og gi merverdi og læring for kommunene. Arbeidet 
vårt skal være preget av god service og høy effektivitet. 

 
3. Fremtidsrettet 

Vi skal være i forkant av endringer kommunene vil møte, slik at våre tjenester er godt 
tilpasset kommunenes behov. 

 
4. Sentral aktør innen kommunal revisjon 

Vi skal markere oss som en sentral aktør innen kommunal revisjon.  
 

Vi skal synliggjøre vår kompetanse, produkter og tjenester (og skaffe relevante 
samarbeidspartnere). 

 
5. Åpenhet 

Vi skal være åpne, transparente og synlige i det vi gjør og leverer. 
 

6. Attraktiv arbeidsplass 
Vi skal være en attraktiv arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø, slik at vi beholder 
kompetanse og rekrutter gode medarbeidere.  

 
 
Selskapet har toårlige utviklingsplaner der de strategiske målene tas ned i konkrete resultatmål.   
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VEDLEGG 2 – 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 
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Fet  
 

PPT barnehage 2016 

Nes 
 

PPT barnehage 2016 

Eidsvoll Vedlikehold kommunale bygg 2016 

Nittedal 
   

Beredskap skole 2016 

Gjerdrum Folkehelse 2017 

Ullensaker Skolehelsetjeneste 2017 

Sørum 
 

Offentlige anskaffelser 2017 

Øvre Romerike ØRU/ØRIK 2017 

Skedsmo 
 

Eiendomsskatt 2017 

Lørenskog Eiendomsforvaltning 2017 

Nannestad Barnevern   2017 

Rælingen  Sykefravær 2017 

 
Forvaltningsrevisjonsprosjekter planlagt og under arbeid pr. 15.4.2017 
 
Kommune 

 
Tema 

 
Planlagt levering 

Nes  Forebyggende barn og unge   August 2017 

Lørenskog Barnevern August 2017 

Nittedal Selvkost byggesak August 2017 

Eidsvoll Folkehelse September 2017 

Skedsmo Internkontroll September 2017 

Aurskog-Høland Fastlegeordningen September 2017 

Hurdal Økonomiske anskaffelser Oktober 2017 

Sørum Mobbing Desember 2017 
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Skedsmo Eiendomsskatt (undersøkelse) Desember 2017 

Fet Byggesaksbehandling 2018 

 
Revisjonsundersøkelser 2015-2017 

 

Selskapskontroller 2016  
Kommune Selskap Leveringsår 

Gjerdrum Mjølkerampa AS 2016 

Aurskog/Høland AS Aurskog/Høland 
Utbyggingsselskap 

2016 

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

Nedre Romerike Brann og 
Redning IKS 

2016 

Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker, 
Gjerdrum, Nannestad, Nes 

Øvre Romerike Brann og Redning 
IKS  

2017 

Romerike Orbit Arena August 2017 

Skedsmo Strandveien 2 Oktober 2017 

Romerike  Romerike krisesenter Desember 2017 

 
 

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 

Gjerdrum Internkontroll 2017 

Aurskog-Høland  Økonomisk tilsyn barnehage 2017 
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Arkivsak-dok. 16/00032-28 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 
Skedsmo kontrollutvalg 04.09.2017 
 
 
 

   
 
 

ENGASJEMENTSBREV FRA ROMERIKE REVISJON 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisjonens engasjementsbrev til orientering. 
 
Vedlegg:  
Engasjementsbrev Skedsmo kommune 
 
Saksframstilling: 
Romerike Revisjon IKS er valgt til kommunens revisor. Revisjonen består av 
forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og regnskapsrevisjon 
 
Revisor har et selvstendig faglig ansvar for å foreta revisjon i samsvar med lov, 
forskrift og god kommunal revisjonsskikk (GKRS). 
 
I vedlagte engasjementsbrev til kontrollutvalget har Romerike Revisjon beskrevet sin 
forståelse av revisjonsoppdraget, slik at kontrollutvalget får en oppfatning av 
rollefordeling og hva som kan forventes av revisjonen. Det er imidlertid viktig å 
understreke at engasjementsbrevet ikke kan begrense pliktene revisor har etter lov 
og forskrift, men har som formål å klargjøre ansvar og omfanget av revisjonen. 
 
Engasjementsbrev for revisjonsoppdraget utarbeides for hver valgperiode eller oftere 
dersom det er forhold som tilsier det. Årsaken til dette engasjementsbrevet er skifte 
av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor. 
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.  ROMERIKE
x x REVISJON IKS

Kontrollutvalget  i  Skedsmo kommune

Engasjementsbrev — Skedsmo kommune

1. Innledning
Romerike revisjon lKS er kommunens revisor. Revisjonen består av forvaltningsrevisjon og
regnskapsrevisjon, og omfatter revisjonen av kommuneregnskapet. Med utgangspunkt i de
revisjonsbestemmelsene som gjelder for kommuner og fylkeskommuner, herunder standarder for
god kommunal revisjonsskikk, vil vi i dette brevet beskrive vår forståelse av revisjonsoppdraget,
slik at utvalget får en oppfatning av rollefordeling og hva som kan forventes av oss.

2. Revisjonen — formål og innhold
Kommuneloven har blant annet følgende bestemmelser om revisjonen i  §  78:

1. Revisjon av kommunal og fylkeskommunal virksomhet skal skje i henhold til god kommunal
revisjonsskikk.

2. Revisjonsarbeidet skal omfatte regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.

Vi vil gjennomføre og rapportere resultatene av vår revisjon i henhold til god kommunal
revisjonsskikk, som er en rettslig standard. Innholdet i dette begrepet er normert av
kommunelovens bestemmelser om revisjon, tilhørende forskrifter og etablerte og anerkjente
standarder på området. Som medlem av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) er vi underlagt
jevnlige eksterne kvalitetskontroller.

Revisor har plikt til løpende å foreta en vurdering av egen uavhengighet. Oppdragsansvarlig
revisor skal hvert år avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget.

Ledelsenes ansvar
i henhold til kommuneloven er det kommunens administrasjonssjef som er ansvarlig for at
kommunens interne administrative kontroll og økonomiforvaltning er ordnet på en betryggende
måte og er gjenstand for betryggende kontroll. Det er også administrasjonssjefens ansvar å
utarbeide og fremme kommunens årsberetning og avlegge årsregnskapet i samsvar med
bestemmelsene i kommuneloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning i kommuner og
fylkeskommuner og god kommunal regnskapsskikk.

Kommunens ledelse har også ansvaret for at vi som revisor har ubegrenset tilgang til registrerte
opplysninger, dokumentasjon og annen informasjon vi finner nødvendig for å kunne utføre vårt
arbeid, herunder korrespondanse, kontrakter, protokoller mv. Dette inkluderer også tilgang til
systembeskriveiser og nødvendig veiledning.

Kommunestyret og kontrol/utvalgets ansvar
Kommunestyret er kommunens øverste organ, og har det øverste tilsyn med den kommunale og
fylkeskommunale forvaltning. Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende

l.”."."*f.".l'0lzl .rik' "..T—fiaiu'liti—7 Romerike revisjon IKS Telefon: 66 10 69 00 Org. no: 913 150 619

Ringveien 4, 2050 Jessheim p0stmottak@romerikerevisjon.no Kontonummer: 8601 48 26329
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tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne. Kontrollutvalget skal påse at kommunen og
forvaltningen blir forsvarlig revidert. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjoner basert på en
overordnet risiko- og vesentlighetsanalyse.

2.1 Forvaltningsrevisjon
l henhold til forskrift om revisjon osv. § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. Herunder om

a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets
vedtak og forutsetninger,

b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på
området,

c) regelverket etterleves,
d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,
e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med

offentlige utredningskrav,
f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets

forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.

Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal
revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal etableres
revisjonskriterier for det enkelte prosjekt.

Innenfor forvaltningsrevisjon av kommuner er det NKRF som er det standardsettende organ.
Grunnlaget og bakgrunnen for den enkelte forvaltningsrevisjon vil være beskrevet ved
rapporteringen av den enkelte revisjon, slik at denne oppgaven ikke blir beskrevet ytterligere i dette
brevet. Se for øvrig nærmere om rapportering under eget avsnitt.

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor er avdelingsleder forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
Oddny Ruud Nordvik.

2.2 Regnskapsrevisjon
Når det gjelder regnskapsrevisjon vil grunnlaget for vårt arbeid i mindre grad være omtalt ved
avrapportering, slik at vi her bruker noe mer plass på å beskrive vårt arbeid og grunnlaget for dette.

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er Børge Haukland.

Årsregnskapet og de aktuelle delene av årsberetningen
l regnskapsrevisjonen er vår hovedoppgave som revisor for kommunen å vurdere og avgi en
uavhengig uttalelse (revisjonsberetning) om hvorvidt årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og
forskrifter. l tillegg kontrollerer vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i
samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene stemmer med regulert beløp.

Vi kontrollerer også om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med
årsregnskapet. ltillegg kontrollerer vi om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å
sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.
Videre er det vår oppgave å vurdere om kommunen har ordnet den økonomiske internkontrollen
på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll.

Årsregnskapet skal iht. forskriften være avlagt av administrasjonssjefen innen 15. februar i året
etter regnskapsåret. Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars.

2
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Administrasjonssjefens ansvar omfatter også ansvar for at registrering, dokumentasjon og

oppbevaring av regnskapsopplysninger er innrettet på en ordentlig og oversiktlig måte.

Revisjonens utføre/se og forholdet til intern kontroll

God kommunal revisjonsskikk innebærer blant annet at vi kontrollerer utvalgte deler av materialet

som underbygger informasjonen i årsregnskapet, foretar analytiske vurderinger og andre

revisjonshandlinger som vi etter forholdene finner hensiktsmessige.

På grunn av en revisjons iboende begrensninger, sammen med den interne kontrollens iboende

begrensninger, er det alltid risiko for at ikke all vesentlig feilinformasjon i regnskapet avdekkes,

selv om revisjonen er planlagt og utført i samsvar med god kommunal revisjonsskikk, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Ved vår risikovurdering vurderer vi de interne

kontrollene som er relevant for kommunens eller enhetens utarbeidelse av årsregnskapet med det

formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for

å gi uttrykk for effektiviteten av enhetens interne kontroll. Slike revisjoner eller gjennomganger vil

eventuelt kunne avtales særskilt med oss.

Generelt vil en effektiv intern kontroll (kommunens egen) redusere risikoen for at misligheter og feil

vil oppstå uten å bli avdekket, men vil aldri kunne eliminere denne risikoen. Omfanget av vårt
revisjonsarbeid vil for en stor del være avhengig av kvaliteten på, og effektiviteten av kommunens

interne kontroll, samt regnskaps— og rapporteringsrutiner. Vi vil rapportere skriftlig om eventuelle

vesentlige mangler i den interne kontrollen som er relevante for revisjonen av årsregnskapet og

som vi har identifisert under revisjonen, se nærmere om dette under avsnittet rapportering.

Registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger

Når vi konkluderer om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i

revisjonsberetningen, vil revisjonen være utført i samsvar med den internasjonale standard for

attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset

revisjon av historisk finansiell informasjon». Denne standarden krever at vi etterlever etiske krav,

planlegger og gjennomfører vårt arbeid for å oppnå betryggende sikkerhet for at det ikke er

vesentlige formelle mangler knyttet til registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.

Slike vurderinger innebærer gjennomføring av kontrollhandlinger for å innhente bevis om disse

forholdene. De valgte kontrollhandlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av

risikoene for vesentlige mangler.

Ved vurderingen av ledelsens plikter med hensyn til registrering og dokumentasjon av

regnskapsopplysninger, innhenter revisor informasjon om kommunens interne rutiner for å vurdere

samsvaret med lov, forskrift og god bokføringsskikk, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av kommunens interne kontroll.

Andre uttalelser og kontrol/handlinger
Vår revisjon vil også omfatte de kontrollhandlinger som er nødvendige for å attestere følgeskriv til

lønns- og trekkoppgavene og de terminvise krav etter den kommunale ordningen for

momskompensasjon. Vi utfører også kontroll av tilskudd som er gitt for å finansiere særskilte

oppgaver (særattestasjoner), der det er krav eller ønske om revisors attestasjon. Våre kontroller

utføres i tråd med oppdragsgivers anvisninger og aktuell standard for attestasjonsoppdrag.

3. lnnsynsrett og taushetsplikt

Revisor kan kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument hos kommunen og

foreta de undersøkelser som revisor finner nødvendige for å gjennomføre oppgavene.

3
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Både oppdragsansvarlig revisor og revisjonsmedarbeiderne har taushetsplikt etter

forvaltningsloven §§ 13 til 13e. Dette følger av kommunelovens  §  78, nr. 7. Taushetsplikten gjelder

ubegrenset  i  tid, også etter at oppdraget er avsluttet.

Taushetsplikten er dog ikke til hinder for at kontrollutvalget får den informasjon om resultater av

revisjonen som er nødvendige.

4. Rapportering og dialog
Engasjementsbrev for revisjonsoppdraget utarbeides for hver valgperiode eller oftere dersom det

er forhold som tilsier det. I tillegg utarbeides oppstartsbrev i forbindelse med oppstart av den

enkelte forvaltningsrevisjon og årlig i forbindelse med oppstart av regnskapsrevisjonen, dette

sendes administrasjonen.

Kontrollutvalget skal sørge for at plan for forvaltningsrevisjon blir utarbeidet og innstille til

kommunestyret, som vedtar planen. Forvaltningsrevisjoner rapporteres til kontrollutvalget i form av

egne rapporter.

Regnskapsrevisjonens innhold avhenger av revisjonsstandarder, intern kontroll og revisors skjønn.

Kontrollutvalgets oppgave er å påse at kommunen har en tilstrekkelig revisjon. For å sikre

kontrollutvalget informasjon om regnskapsrevisjonen vil det i tillegg til revisjonsberetningen

redegjøres for status i arbeidet løpende. Kontrollutvalget vil også bli orientert om

revisjonsstrategien.

Etter en endring i Offentleglova §  5  annet ledd, som trådte i kraft 1. januar 2015, kan offentlig

innsyn i foreløpige revisjonsrapporter utsettes inntil den endelige rapporten er oversendt

kontrollutvalget. Endringen innebærer ikke en innsnevring i selve innsynsretten i

revisjonsrapporter; det er kun tidspunktet for når innsyn kan kreves som er endret.

Misligheter
Revisor skal iht. forskriftens  §  3, gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter

og feil. Konstateres det misligheter ved revisjon, eller på annen måte, skal revisor sende foreløpig

innberetning til kontrollutvalget.

Når saksforholdet er nærmere klarlagt skal revisor sende endelig innberetning til kontrollutvalget.

Revisor skal sende kopi av innberetningen til administrasjonssjefen.

Nummeren‘e brev
Vi kan gjennom regnskapsrevisjonen finne forhold som ikke blir påpekt i revisjonsberetningen, men

som vi finner nødvendig å påpeke i nummerert brev. Slike nummererte brev vil bli sendt til
kontrollutvalget med kopi til administrasjonssjefen. Kontrollutvalget har et ansvar for å påse at

forhold som er påpekt av revisor blir fulgt opp.

I henhold til revisjonsforskriften § 4, 2 skal revisor påpeke følgende forhold i nummererte brev:

1. Mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av

regnskapsopplysninger.

Feil og mangler ved organiseringen av den økonomiske internkontrollen.

Misligheter.
Feil som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet.
Manglende redegjørelse for vesentlige avvik mellom beløpene i den revisjonspliktiges

årsregnskap og regulert budsjett slik det fremstår etter gyldige vedtak/endringer fattet på

riktig beslutningsnivå.

gne-wp
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6. Begrunnelse for manglende underskrift ved bekreftelser overfor offentlige myndigheter som
gis  i  henhold til lov eller forskrift.

7. Begrunnelse for å si fra seg oppdrag etter § 16.

Brev med påpekning av mindre vesentlige feil eller mangler vil bli sendt direkte til
administrasjonen.

Uttale/ser fra kommunens ledelse
i forbindelse med årsavslutningen vil vi i henhold til god kommunal revisjonsskikk innhente en
skriftlig uttalelse fra ledelsen om fullstendigheten og riktigheten av de opplysninger som gis i
årsregnskapet. På samme måte er vi pålagt å innhente skriftlige uttalelser fra ledelsen om
kjennskap til eller mistanke om misligheter mv. Disse uttalelsene vil innhentes fra
administrasjonen.

5. Andre tjenester
Vår organisasjon har medarbeidere med betydelig kompetanse og praksis innenfor mange
fagområder. Dette gjør oss i stand til å yte kompetent veiledning til dere, og som medlem av NKRF
kan vi også trekke på kompetansen i et stort fagmiljø. Vi bistår gjerne med veiledning innenfor
intern kontroll, merverdiavgift, regnskapsføring, budsjetter, lov og forskrifter osv., så langt det lar
seg gjøre innenfor vår oppgave som revisor.

Vi håper innholdet i dette brevet samsvarer med kontrollutvalgets forståelse av revisors rolle og
ansvarsområder, og vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid. Hvis noe er uklart eller
utvalget har spørsmål, er det bare å ta kontakt.

Jessheim, 21.6.17

Med vennlig hilsen

t _ -  .

Nina Neset
daglig leder

Kopi: administrasjonssjef
kommunestyret
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1 
 

Arkivsak-dok. 16/00032-29 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 
Skedsmo kontrollutvalg 04.09.2017 
 
 
 

   
 
 

OPPDRAGSANSVARLIG REGNSKAPSREVISORS 
EGENVURDERING AV UAVHENGIGHET  

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet tas til 
orientering. 
 
Vedlegg:  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet 
 
Saksframstilling: 
I følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved 
behov, avgi en skriftlig egenvurdering til kontrollutvalget. Vedlagt følger slik 
egenvurdering for oppdragsansvarlig regnskapsrevisor.  
 
Når det gjelder forvaltningsrevisjonsprosjekter, har revisor gjort oppmerksom på at 
oppdragsansvaret heretter vil bli tildelt fra prosjekt til prosjekt. Revisor vil derfor avgi 
erklæring om dette sammen med prosjektplanen. 
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Revisors  egenvurdering av  uavhengighet  som oppdragsansvarlig regnskapsrevisjon iSkea'smo kommune

Kontrollutvalget  i

Skedsmo kommune

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til

Skedsmo kommune

Innledning

I henhold til forskrift om revisjon (revisjonsforskriften) § 12 skal oppdragsansvarlig revisor

for  kommuner  ha ført en hederlig vandel. Oppfølging av dette kravet tilligger

kontrollutvalget, jf. merknader til nevnte bestemmelse.

I følge revisjonsforslqiften  §  15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov,

avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til uavhengighet

og objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlige

revisorer som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget.

Lovgivningsmessige krav til revisors uavhengighet

Følgende fremgår av kommuneloven  §  79:

Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisj ons— og

kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes

nærstående har en slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller

tillitsmenn, at dette kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Som nærstående regnes

a) ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende forhold

b) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken, og deres ektefeller eller

personer som de bor sammen med i ekteskapsliknende forhold og

c) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person son nevnt

under bokstav a.

Det samme gjelder dersom det foreligger særegne forhold som er egnet til  å  svekke tilliten til

revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av oppgavene. Ansettelse som

revisor i kommunen eller fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning,

medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet.

Krav til uavhengighet er nærmere spesifisert i regnskapsførskriften  §  13.

. Revisor kan etter denne forskrift ikke inneha andre stillinger hos kommunen eller

fylkeskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller fylkeskommunen deltar

i ved siden av revisoroppdraget.

'  Revisor kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller

fylkeskommunen deltar i.

ai;) ROMERlKE
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Revisors egenvurdering av uavhengighet som oppdragsansvarlig regnskapsrevisjon  i  Skedsmo kommune

. Revisor kan ikke  delta  i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når dette kan føre til at

vedkommende interesser kommer  i  konflikt med interessene til oppdragsgiveme eller

på annen måte er egnet til å svekker tilliten til den som foretar revisjon.

I  tillegg er det følgende begrensninger ved gjennomføring av oppgaver, jf. revisj onsforskriften

§1¢

. revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til  å  påvirke

eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet

. revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisj onspliktiges (dvs.

kommunens) egne ledelses— og kontrolloppgaver

' revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisj onspliktige, unntatt ved bistand i

skattesaker etter domstolloven.

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet

Pkt. 1  :

Ansettelsesforhold

Pkt.2: Medlem i

styrende organer

Pkt. 3:  Delta  eller

inneha funksjoner i

annen Virksomhet,

som kan føre til

interessekonflikt eller

svekket tillit

Pkt. 4: Nærstående

Pkt. 5: Rådgivnings—

eller andre tjenester

som er egnet til å

påvirke revisors

habilitet

Pkt. 6:

under

egne

Tjenester

kommunens

ledelses— og

Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i

Romerike Revisjon IKS.

Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet

som Skedsmo kommune deltar i.

Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet

som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som

revisor.

Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til Skedsmo

kommune som har betydning for uavhengighet og objektivitet.

Før slike tjenester utføres, foretas en vurdering av rådgivningens eller

tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet.

Dersom vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste

kommer i konflikt med bestemmelsen i forskriften § 14, skal revisor

ikke utføre tjenesten. Hvert enkelt tilfelle må vurderes særskilt.

Revisor besvarer spørsmål/henvendelser som er å betrakte som

veiledning og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike

veiledninger må skje med varsomhet og på en måte som ikke binder

opp revisors senere revisjons- og kontrollvurderinger.

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings— eller andre tjenester overfor

Skedsmo kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Skedsmo kommune som

hører inn under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.

eg ROMEmKE
t  äUREWSKMUMS
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Revisors egenvurdering av uavhengighet som oppdragsansvarlig regnskapsrevisjon iSkedsmo kommune

kontrollopp gaver

Pkt.  7: Opptre som Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Skedsmo kommune.

fullmektig for den

revisjonspliktige

Pkt. 8: Andre Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til (?

særegne forhold svekke tilliten til uavhengighet og objektivitet.

Jessheim, 14. juni  2017

Romerike Revisjon IKS

ix L "råk,  ”.  it)/e %,  b VU
Børge  "Haukland

oppdragsansvarl ig revisor

Re gnskapsrevisjon
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1 
 

Arkivsak-dok. 16/00032-30 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 
Skedsmo kontrollutvalg 04.09.2017 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING FRA REVISJONEN  

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg 
 
Saksframstilling: 
Saken er satt opp i tilfelle revisor vil orientere om saker som ellers ikke står på 
dagsorden. 
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1 
 

Arkivsak-dok. 16/00033-27 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 
Skedsmo kontrollutvalg 04.09.2017 
 
 
 

   
 
 

REFERATER 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
Vedlegg:  
1. Saker til behandling 2017 
2. Oversikt over behandlede saker 2017 
3. Skatteinngang juni og juli 2017 
4. Innkalling til representantskapet for Rokus IKS, se vedlegg under budsjettsaken, sak  

59/17 
5. Innkalling til representantskapet for Romerike revisjon IKS, se vedlegg under 

budsjettsaken, sak  59/17 
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Saksframstilling: 
 
 
Bakgrunn: 
 
 
Merknader: 
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KONTROLLUTVALGET I SK EDSMO KOMMUNE 24.8 . 2017

Oversikt over saker til behandling 2017
Møte Saker

Følgende
rapportering legges
frem fortløpende

Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks Fylkesmannen) og
kommunens svar/oppfølging.
Oversikt over skatteinngangen.

I hvert møte eller når
kontrollutvalget
bestemmer det

O versikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og oppfølgingen av
disse.
Plan for fremtidige møter

6 . f ebruar
Kl. 8

Orientering om effekt av IKT - investeringer, ref Plan for
forvaltn ingerevisjon.

Orientering fra rådmannen – risikobildet mv.

Års rapport 2016 .

Samlesak om selskapskontroll.

Orientering fra revisjonen
Drøfte bestilling av etterrevisjon på forvaltningsrevisjonsprosjektet
Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og vedlikehold (sak
38/16) vår 2017.
Henvendelse til kontrollutvalget – revisors rapport – utsatt fra forrige
møte

Uttalelse om sammenslåing av Romerike kontrollutvalgs - sekreta riat
IKS og Follo interkommunale kontrollutvalgs sekretariat (FIKS)

13 . mars
Kl. 8

Stillverksveien
ressursenter

Oppfølging av tilsyn på samhandling Rapport fra tilsyn med
samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til
Skedsmo kommune 2015 , se sak 18/16. Orientering fra rådmannen
knyttet til tilsyn et
Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling.

Kontrolrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for
Skedsmo kommune.
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen internkontroll. Delleveranse
1, overordnet perspektiv (sak 71/16).

Orientering fra revisjonen
Orientering om Stillverksveien og omvisning

3. april
kl 08

Orientering om kommunens informasjon til innbyggere på Holt/
Vestvollen.



66/17 Referater - 16/00033-27 Referater : Saker til behandling Skedsmo 2017

KONTROLLUTVALGET I SK EDSMO KOMMUNE 24.8 . 2017

Møte Saker

Kommunesammenslåing – orientering fra rådmannen

Kontrollutvalgets oppgaver ved kommuesammenslåing

Forvaltningsrevisjon E - skatt

Referater
Orientering fra revisjonen inklusiv Revidert fremdriftsplan FR
internkontroll, sak 16/17

Eventuelt.

8 . mai
Kl. 8

Orientering om resul t ater fra medarbeiderundersøkelsen 2017 .

Innstille på valg av revisor til fellesnemd.

Henvendelse om oppfølging av lovlighetskontroll settes opp til
behandling i neste møte .

P rosjektplan for undersøkelse knyttet til FR på eiendomsskatt (sak
25/17)

Referater

K ontrollutvalgets uttalelse til å rsregnskap og årsberetning 2016 .
Orientering fra revisjonen

Eventuelt.

19 . juni
Kl. 8 - 13

Barnevern tjene sten

Instituttveien på
Kjeller

Presentasjon av ny rådmann Trine Wickstrøm
Orientering om 1. tertialrapport
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporte n Tilpasset opplæring i
Skedsmo, sak 12/16. samt orientering om oppfølging av FM tilsyn på
Stav skole, sak 18/17

Henvendelse om oppfølging av lovlighetskontroll utsatt fra forrige
møte – sak 33/17

Bestillingsdialog FR kvalitet i eldreomsorgen eller FR på
eierskapsforvaltning i Skedsmo kommune

Reglement for kontrollutvalget : Initiert fra Ordfører. Vi tar
utgangspunkt i Fet og Sørums reglementer.
Status for kommunesammenslåingen – behovet for fast punkt på
dagsorden.
Drøfting av bestilling av en bredere sak på medarbeiderundersøkelsen
2017

Plan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS

I nformasjon om avvik av ikke vesentlig art og avvik på særattestasjoner
ref. sak 31/17
Orientering fra revisjonen
Referatsaker
Orientering fra barnevernet hos barneverntjenesten
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Møte Saker

4.september

Kl. 16

Reglement for kontrollutvalget 46/17
Forslag til bestilling av en bredere sak på medarbeiderundersøkelsen.
Henvendelse angående lovlighetskontroll - orientering om kommunens
praksis rundt tildeling av økonomisk bistand til dekning av husleie
Buds jett f or kontroll og tilsyn 2018.
Bestillingsdialog FR kvalitet i eldreomsorgen eller FR på
eierskapsforvaltning i Skedsmo kommune

Etterrevisjon forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning,
eiendomsstrategi, drift og vedlikehold.
Engasjementsbrev Romerike revisjon
Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarli g revisor
Rapportering fra RRI på ressurser
O rientering om status i arbeidet med kommunereformen - fast sak
Orientering fra revisjonen
Referater
Eventuelt

9 . o ktober

Kl. 16

Referater
Orientering om tertialrapporten for 2. tertial.
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 2017 .
Rapport fra interimsrevisjon (eller i novembermøtet?)
Forvaltningsrevisjonsrapport innen internkontroll. Delleveranse 1,
overordnet perspektiv
Revisjonsrapport fra undersøkelse knyttet til FR på eiendomsskatt
Plan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Romerike
krisesenter IKS
Revidere Plan for for valtningsrevisjon 2017 – 2020 . Risikovurdering.
Orientering fra revisjonen
Eventuelt

Rapport til FM ifm Brånåsen avfallsdeponi (sak 22/17)
27 . november

Kl. 16

Oppfølgingsundersøkelse FR eiendomsskatt

Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS

Kontrollutvalget evaluerer arbeidsform og saker. Fast sak.

Orientering fra revisjonen
Referater.

12. desember

Kl. 16

m ed middag

Orientering fra revisjonen

Referater.

Kontrollutvalgets årsplan 2017 .

Ikke berammet Rådmannen bes komme tilbake til utvalget med informasjon om
hvordan Skedsmo kommune håndterer fysisk tilrettelegging for barn
med funksjonshemming. Sak 39/17



66/17 Referater - 16/00033-27 Referater : Saker til behandling Skedsmo 2017
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Møte Saker

2018 Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling

Kontrollutvalget ønsker å få en orientering fra rådmannen i det første
møtet hvert år med vekt på utviklingen i risikobildet

Effekt av I KT investeringer sak 3/17 vil bli vurdert ifm bestilling av FR
del 2 internkontroll
Virksomhetsbesøk på Tjenestekontoret
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SAKER BEHANDLET I SKEDSMO KONTROLLUTVALG 2017 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

6.2.17 1/17 Godkjenning av protokoll 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 13.12.2016 
godkjennes. 

     

 2/17 Orientering fra rådmannen 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 3/17 
Orientering om effekt av IKT-
investeringer 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig 
orientering, og vil vurdere temaet i forbindelse 
med bestilling av del 2 på forvaltningsrevisjon 
på internkontroll. 

     

 4/17 

Henvendelse til 
kontrollutvalget - Unntatt 
etter offentlighetsloven Offl § 
13  

Kontrollutvalget har sjekket ut kommunens 
håndtering av de problemstillinger som er reist i 
henvendelsen, og de vurderinger som 
kommunen har lagt til grunn i denne 
forbindelse. Utvalget går ikke videre med saken. 

Utskrift sendt 
7.2.17 

    

 5/17 

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.  

3. Kontrollutvalget bestiller en 
eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av 
Strandveien 1. Kontrollutvalget ber 
Romerike Revisjon IKS komme tilbake med 
en prosjektplan for forvaltningsrevisjonen.  

Utskrift sendt 
7.2.17 

    

 6/17 
Mulig etter-revisjon av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet 

Kontrollutvalget bestiller en etter-revisjon av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet 

Utskrift sendt 
7.2.17 
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Eiendomsforvaltning, 
eiendomsstrategi, drift og 
vedlikehold  

Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og 
vedlikehold, og ber revisor sjekke ut i hvilken 
grad kommunestyrets vedtak er fulgt opp. 

 7/17 Orientering fra revisjonen Kontrollutvalget tar saken til orientering      

 8/17 
Kontrollutvalgets årsrapport 
2016 

Forslag til kontrollutvalgets årsrapport 2016 
vedtas med de endringer som kom frem i møtet 
og oversendes kommunestyret med følgende 
innstilling: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets 
årsrapport 2016 til orientering. 

Utskrift sendt 
7.2.17 

 Kommunestyret 
1.3.2017 sak 
17/35 

  

 9/17 

Uttalelse om sammenslåing av 
Romerike kontrollutvalgs-
sekretariat IKS (ROKUS) og 
Follo interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat 
(FIKS) 

Kontrollutvalget i Skedsmo støtter 
sammenslåingen med de forutsetninger som 
ligger til grunn i utredingen. Utvalget ønsker 
ikke å legge føringer for lokaliseringen så fremt 
det ikke fører til økte kostnader. 

Utskrift sendt 
7.2.17 

    

 10/17 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 11/17 Eventuelt Ingen vedtak.      

13.3.17 12/17 Godkjenning av protokoll 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 06.02.2017 
godkjennes. 
 

     

 13/17 

Oppfølging av tilsyn med 
samhandling om 
utskrivningsklare pasienter 
2015 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 14/17 
Årlig orientering om 
kommunens system for og 
behandling av varsling 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 15/17 
Kontrollrapport 2016 - 
skatteoppkreverfunksjonen i 
Skedsmo kommune 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.  
 

 

     

 16/17 
Forvaltningsrevisjon 
internkontroll - prosjektplan 

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av 
internkontroll i Skedsmo kommune, 

Utskrift sendt 
15.3.2017 
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på delleveranse 1, overordnet 
internkontroll 

delleveranse 1, overordnet internkontroll i 
henhold til prosjektplanen. Revisjonen 
gjennomføres innenfor en ramme på 400 timer. 
Kontrollutvalget ber revisjonen komme tilbake 
til møtet 3.4. med en revidert fremdriftsplan 
med sikte på tidligere leveranse. 
 

 17/17 Orientering fra revisor Saken tas til orientering.      

 18/17 Referater  

Kontrollutvalget ber om å få en orientering om 
kommunens oppfølging etter Fylkesmannens 
tilsyn med Stav skole i forbindelse med 
utvalgets oppfølging i juni 2017 av 
forvaltningsrevisjonsrapporten Tilpasset 
opplæring i Skedsmo.  

Utskrift sendt 
15.3.2017 

    

 19/17 Eventuelt  

Kontrollutvalget ønsker å få kopi av 
informasjonsskrivet til innbyggerne som det ble 
referert til i sak 14/17. Videre ønsker utvalget 
informasjon om hvilke rutiner kommunen har i 
forhold til slike saker, og hvordan man har 
oppfylt den så lang. Dette legges frem som egen 
sak i neste møte.  

Utskrift sendt 
15.3.2017 

    

 20/17 
Orientering - Stillverksveien 
ressurssenter 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

3.4.2017 21/17 Godkjenning av protokoll 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 13.3.2017 
godkjennes.  

     

 22/17 
Orientering om kommunens 
informasjon til innbyggere på 
Holt/ Vestvollen 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 23/17 
Status for det administrative 
arbeidet i forbindelse med 
kommunereformen 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 24/17 
Kontrollutvalgets oppgaver 
ved kommunesammenslåing 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig 
orientering. 
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 25/17 
Forvaltningsrevisjon 
eiendomsskatt  

1. Kontrollutvalget utsetter behandlingen av 
rapporten i påvente av ytterligere 
undersøkelser. 

2. Kontrollutvalget bestiller en undersøkelse 
av  

 hvilken praksis som ble lagt til grunn for 
fastsettelse av takst i sakkyndig nemd.  

 kommunens besiktigelse av eiendom  

 kommunens behandling av boliger med 
høy standard 

3. Revisjonen legger frem en prosjektplan til 
neste møte. 

 

     

 26/17 Orientering fra revisor  Kontrollutvalget tar saken til orientering.      
 27/17 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering      

 28/17 Eventuelt 
Sak om oppfølging av lovlighetskontroll settes opp til 
behandling i neste møte 
 

     

8.5.2017 29/17 Godkjenning av protokoll 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 3.4.2017 
godkjennes. 

     

 30/17 
Orientering om resultater fra 
medarbeiderundersøkelsen 
2017 

Kontrollutvalget tar saken til orientering      

 31/17 
Kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskap og årsberetning 
2016 Skedsmo kommune 

Kontrollutvalget ber Romerike revisjon komme 
tilbake med informasjon om avvik av ikke vesentlig 
art og avvik på særattestasjoner i neste møte.  
 
Kontrollutvalgets uttalelse til Skedsmo kommunes 
årsregnskap 2016 vedtas med de endringer som 
fremkom i møtet, og oversendes kommunestyret 
med kopi til formannskapet. 

Utskrift sendt 
9.5.2017 

    

 32/17 
Valg av revisor til fellesnemd 
for Skedsmo, Fet og Sørum 
kommuner 

Kontrollutvalget innstiller på at Romerike revisjon 
velges som revisor for fellesnemda. Dette ligger 
innenfor dagens revisjonsoppdrag. 

Utskrift sendt 
9.5.2017 
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 33/17 
Henvendelse angående 
oppfølging av 
lovlighetskontroll 

Kontrollutvalget utsetter saken til neste møte. 
 

     

 34/17 
Forvaltningsrevisjon 
eiendomsskatt - oppfølgende 
undersøkelse 

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen for 
undersøkelsen. 
 

Utskrift sendt 
9.5.2017 

    

 35/17 Orientering fra revisor Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 36/17 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 37/17 Eventuelt 

Utvalget kommer tilbake til spørsmålet om utvalget 
bør ha et fast punkt på sakskartet med status på 
kommunesammenslåing.  
i neste møte i egen sak. 
 
Utvalget vil drøfte bestilling av en bredere sak på 
medarbeiderundersøkelsen 2017 i neste møte.  

     

19.6.2017 38/17 Samtale med rådmannen Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 39/17 
Oppfølging av 
forvaltningsrevisjon - Tilpasset 
opplæring Skedsmo 

Kontrollutvalget tar rådmannens orientering om 
arbeidet med oppfølging av revisjonsrapporten 
til orientering. 

     

 40/17 
Orientering om oppfølging av 
Fylkesmannens tilsyn på Stav 
skole 

Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 

     

 41/17 
Orientering om 1. tertialrapport 
2017 

Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 

     

 42/17 Orientering fra barnevernet 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 

     

 43/17 Godkjenning av protokoll 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 8.5.2017 
godkjennes med de merknader som fremkom i 
møtet. 

     

 44/17 
Drøfting av bestilling av en 
bredere sak knyttet til 
medarbeiderundersøkelsen 2017  

Kontrollutvalget ber sekretariatet utforme forslag til 
bestilling til neste møte. 

     

 45/17 
Henvendelse angående 
lovlighetskontroll - utsatt fra 
forrige møte 

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering 
om de to første punktene i henvendelsen til neste 
møte. 
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 46/17 Reglement for kontrollutvalget 
Sekretariatet tar inn utvalgets innspill. 
Kontrollutvalget kommer tilbake til saken i neste 
møte. 

     

 47/17 
Status for kommunereform – 
behovet for fast punkt på 
dagsorden 

Kontrollutvalget ønsker å ha en fast sak om 
orientering om status i arbeidet med 
kommunereformen.  

     

 48/17 
Regnskapet 2016 - orientering om 
funn av ikke vesentlig art 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 49/17 Orientering fra revisjonen Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 50/17 
Bestillingsdialog nytt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt  

Saken ble utsatt til neste møte      

 51/17 
Eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon i Strandveien 
1 AS - prosjektplan 

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll i Strandveien 1 AS vedtas. 
 

     

 52/17 Referater  Kontrollutvalget tar saken til orientering      

 53/17 Eventuelt Ingen vedtak      

       ok 
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Nedre Romerike kemnerkontor    juni 2017 
 
 

 

 Denne måneden Akkumulert 

Rælingen Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 2 219 052 3 935 000 3 139 687 251 947 919 247 427 000 237 151 184 

Avvik i kroner   -1 715 948 -920 635   4 520 919 14 796 735 

Avvik i prosent   -43,6% -29,3%   1,8 % 6,2 % 

Fet Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 1 362 630 2 639 000 1 826 536 165 413 731 165 917 000 158 658 845 

Avvik i kroner   -1 276 370 -463 906   -503 269  6 754 886 

Avvik i prosent   -48,4 % -25,4 %   -0,3 % 4,3 % 

Nittedal Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 4 212 411 5 713 000 4 946 646 371 471 806 359 230 000 247 175 490 

Avvik i kroner   -1 500 589 -734 235   12 241 806 24 296 316 

Avvik i prosent   -26,3 % -14,8 %   3,4 % 7,0 % 

Skedsmo Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 10 600 438 12 414 000 9 775 560 808 787 356 780 555 000 748 506 959 

Avvik i kroner   -1 813 562 824 878   28 232 356   60 280 397 

Avvik i prosent   -14,6 % 8,4 %   3,6% 8,1 % 

Sørum Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 2 961 461 3 511 000 3 222 298 254 864 418 251 251 000 238 370 878 

Avvik i kroner   -549 539 -260 837   3 613 418 16 493 540 

Avvik i prosent   -15,7 % -8,1 %   1,4 % 6,9 % 

Aurskog 
Høland Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 2 195 280 2 918 000 2 432 136 180 160 286 183 471 000 170 276 877 

Avvik i kroner   -722 720 -236 856   -3 310 714 9 883 409 

Avvik i prosent   -24,8 % -9,7 %   -1,8 % 5,8 % 
 

Arbeidsgiverkontroll 
 Mål antall 

kontroller 
Gjennomførte 

kontroller 
Endring 

inntektsgrunnlag 
Endring avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner  246 130 16 313 534 8 067 411 

 
Gebyrinntekter  

 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

Gebyr skatt 303 110 1 244 821 1 250 100 -5 279 
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Analyse av skatteinngangen.  
Innbetalingene i denne perioden fordeler seg på disse skatteartene (dette er kun inntektsposter, summen av disse er 
ikke lik total skatteinngang for kommunen). Alle tall i hele tusen: 
  

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
kommuner 

Innbetalt forskuddstrekk 
fra arbeidsgivere i egen 

kommunen 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt 
fra personer 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Rælingen 307 662  311 344 850 1 056 955  1 354 
Fet 192 522  318 82  501  815  509 575 
Nittedal 441  743 971  759  1 574  1 394 2 527  2 533 
Skedsmo -2 475 -286  5 414  3 317  3 682  3 379  4 260  3 546  
Sørum 231  364  427 337 932 1 378 2 528  1 375 
Aurskog H 328 306  190 446 804 441  974 1 643 

 
 

Endring i % 
2016-2017 

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
og i egen kommune 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt fra 
personer 

Rælingen -38,6  -19,5  -29,5  
Fet -15,6 -38,5 -11,5  
Nittedal -6,0  12,9  -0,2  
Skedsmo -3,0 9,0  20,1 
Sørum -6,1  -32,3  83,8  
Aurskog H -31,1 82,3  -40,7  

 
 
 
 
INNFORDRINGSSTATISTIKK 2017 
 
  Kommune FS 2016 RS 2015 FT 2016 AG 2016 Rest 2015 
Mål   98,7 93,1 99,9 99,9 99,0 

0227 Fet 96,6 94,3 99,8 99,5     98,1 

0228 Rælingen 97,0 92,8 99,9 99,9 98,3 

0231 Skedsmo 96,6 93,6 99,9 99,8 98,8 

0226 Sørum 98,6 93,9 99,9 99,8 99,3 

0233 Nittedal 98,0 94,1 99,9 99,8 96,5 

0221 Aurskog H. 96,4 90,9 99,8 99,8 98,3 

∑ Kemnerkontoret       97,2 %     93,3 %     99,9 %     99,8 %      98,2 % 

0229 Enebakk 98,0 94,7 99,7 99,6 98,7 

0230 Lørenskog 96,0 92,3 99,9 99,8 99,5 

0235 Ullensaker 97,0 91,3 99,9 99,7 98,5 
 
 
 

Kommune Foreløpig fordelingstall for 
inntektsåret 2017 

Fet 30,44 
Rælingen 29,94 
Skedsmo 30,62 
Sørum 30,54 
Nittedal 30,40 
Aurskog Høland 30,07 
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Nedre Romerike kemnerkontor    juli 2017 
 
 

 Denne måneden Akkumulert 

Rælingen Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 56 923 891 55 585 000 55 188 276 308 871 810 303 012 000 292 339 460 

Avvik i kroner   1 338 891 1 735 615   5 859 810 16 532 350 

Avvik i prosent   2,4% 3,1%   1,9 % 5,7 % 

Fet Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 37 645 583 36 097 000 36 478 677 203 059 314 201 931 000 195 137 522 

Avvik i kroner   1 548 583 1 166 906   1 128 314  7 921 792 

Avvik i prosent   4,3 % 3,2 %   0,6 % 4,1 % 

Nittedal Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 79 757 424 80 702 000 77 031 626 451 229 230 439 932 000 424 207 116 

Avvik i kroner   -944 576 2 725 798   11 297 230 27 022 114 

Avvik i prosent   -1,2 % 3,5 %   2,6 % 6,4 % 

Skedsmo Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 183 107 221 175 353 000 175 007 482 991 894 577 955 908 000 923 514 441 

Avvik i kroner   7 754 221 8 099 739   35 986 577   68 380 136 

Avvik i prosent   4,4 % 4,6 %   3,8 % 7,4 % 

Sørum Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 55 312 569 55 165 000 53 333 585 310 176 987 306 416 000 291 704 463 

Avvik i kroner   147 569 1 978 984   3 760 987 18 472 527 

Avvik i prosent   0,3 % 3,7 %   1,2 % 6,3 % 

Aurskog 
Høland Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 42 770 309 41 217 000 40 288 779 222 930 595 224 688 000 210 565 656 

Avvik i kroner   1 553 309 2 481 530   -1 757 405 12 364 939 

Avvik i prosent   3,8 % 6,2 %   -0,8 % 5,9 % 
 

Arbeidsgiverkontroll 
 Mål antall 

kontroller 
Gjennomførte 

kontroller 
Endring 

inntektsgrunnlag 
Endring avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner  246 134 16 471 791 8 067 411 

 
Gebyrinntekter  

 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

Gebyr skatt 178 300 1 423 121 1 458 350 -35 229 
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Analyse av skatteinngangen.  
Innbetalingene i denne perioden fordeler seg på disse skatteartene (dette er kun inntektsposter, summen av disse er 
ikke lik total skatteinngang for kommunen). Alle tall i hele tusen: 
  

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
kommuner 

Innbetalt forskuddstrekk 
fra arbeidsgivere i egen 

kommunen 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt 
fra personer 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Rælingen 50 216 49 017 10 722 9 986 745 248 160 650 
Fet 30 624 28 688  9 562 9 722  466  744  228 372 
Nittedal 46 174  43 469 38 972  38 555 991  539 565  885 
Skedsmo 25 955 27 217  170 054  159 933  2 506  2 325  533  484  
Sørum 37 700  37 436  21 677 19 561 418 402 257  625 
Aurskog H 29 754 29 066  16 409 14 663 605 332  149 185 

 
 

Endring i % 
2016-2017 

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
og i egen kommune 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt fra 
personer 

Rælingen 3,3  200,4  -75,4  
Fet 4,6 -37,4 -38,7  
Nittedal 3,8  83,9  -36,2  
Skedsmo 4,7 7,8  10,1 
Sørum 4,2  4,0  -58,9  
Aurskog H 5,6 82,2  -19,5  

 
 
 
 
INNFORDRINGSSTATISTIKK 2017 
 
  Kommune FS 2016 RS 2015 FT 2016 AG 2016 Rest 2015 
Mål   98,7 93,1 99,9 99,9 99,0 

0227 Fet 96,6 94,6 99,8 99,5 98,1 

0228 Rælingen 97,1 93,0 99,9 99,9 98,3 

0231 Skedsmo 96,6 93,9 99,9 99,9 98,8 

0226 Sørum 98,6 93,7 99,9 99,7 99,3 

0233 Nittedal 98,0 94,3 99,9 99,8 96,5 

0221 Aurskog H. 96,5 91,1 99,9 99,8 98,3 

∑ Kemnerkontoret       97,2 %     93,4 %     99,9 % 99,8 % 98,2 % 

0229 Enebakk 98,0 95,0 99,7 99,6 98,7 

0230 Lørenskog 96,1 92,8 99,9 99,8 99,5 

0235 Ullensaker 97,1 91,5 99,9 99,7 98,5 
 
 
 

Kommune Foreløpig fordelingstall for 
inntektsåret 2017 

Fet 30,44 
Rælingen 29,94 
Skedsmo 30,62 
Sørum 30,54 
Nittedal 30,40 
Aurskog Høland 30,07 
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Arkivsak-dok. 15/00218-31 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 
Skedsmo kontrollutvalg 04.09.2017 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg 
 
Saksframstilling: 
Med henvisning til tidligere utbetalinger av godtgjøring, ønsker leder å ta opp om 
utvalget skal be om å få informasjon på lønnslippen om hvilke møter utvalget får 
godtgjøring for. 
 
I denne forbindelse har sekretariatet undersøkt hvordan enkelte andre kommuner 
gjør dette: 

 Kontrollutvalgets medlemmer i Asker kommune, får på sin lønnslipp beskjed 
om hvor mange møter de får utbetalt for, og «fra og til-periode» og utvalg.  

 Sørum har sluttet å gi slik informasjon, da dette var veldig tidkrevende for 
administrasjonen, og lite etterspurt fra politikerne.  

 I Fet får politikerne informasjon om antall møter og hvilke utvalg det er gitt 
godtgjøring for.  
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