
 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE

Møtebok 

Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 221. 

Tid: Mandag 7.9.2015, kl. 17:00 – 19:15. 

Tilstede 
medlemmer 

Hans Chr. Wilberg (leder) 
Gunn Elin Blakkisrud 
Anne M. Sandholt 

Tilstede 
varamedlemmer 

Gudbrand Bræk 

Forfall Ståle Melby (nestleder) 
Tommy Holm Fossum  

Andre Fra Administrasjonen 
Økonomisjef David Eriksen i sak 24/2015. Rådmann Knut Haugstad i sak 
25/2015.     
Fra Romerike Revisjon  
Daglig leder Nina Neset, avdelingsleder Oddny Ruud Nordvik og 
spesialrevisor Anders O. Formoe.  
Fra Romerike kontrollutvalgssekretariat 
Konsulent Øystein Hagen. 

Behandlede saker Sak nr. 24/2015 - 34/2015. 

24/2015 Oppfølging av revisjonsgjennomgang vedrørende kjøp av 

varer og tjenester gjort i Eidsvoll kommune i perioden 2011-

2013. 

25/2015 Orientering ved rådmannen. 

26/2015 Eierskapskontroll – Øvre Romerike Industriservice AS. 

27/2015 Revisorbrev nr 4 - Endelig innberetning om mistanke om 

misligheter. 

28/2015 Rapport revisjonsåret 2014/2015. 

29/2015 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 

og forvaltningsrevisor.  

30/2015 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2016. 

31/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 

32/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 

33/2015 Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget. 

34/2015 Eventuelt. 

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten 



 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE 

 

 

 
 

UNDERSKRIFTER: 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som 
ble bestemt på møtet. 

 
 

  

 
 

UTSKRIFTER 

Hovedutskrift er sendt til: Kontrollutvalget, Ordfører, Rådmann og Romerike Revisjon IKS. 
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Sak nr. Sak Møtedato 

24/2015 Oppfølging av revisjonsgjennomgang 
vedrørende kjøp av varer og tjenester gjort i 
Eidsvoll kommune i perioden 2011-2013. 

7.9.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

1. Revisjonsgjennomgang vedrørende kjøp av varer og tjenester gjort i 

Eidsvoll Kommune i perioden 2011-2013. 

2. Rådmannens svar på oppfølging av kommunestyresak PS 14/26, datert 

17.8.15. 

 

Saksopplysninger 

Kommunestyret behandlet revisjonsgjennomgang vedrørende kjøp av varer og 
tjenester (vedlegg 1) i sitt møte den 8.april 2014, sak PS 14/26. Følgende vedtak 
ble fattet: 
 

a. Kommunestyret ser alvorlig på at kommunen ikke har fulgt lov og 
forskrift om offentlige anskaffelser vedrørende kjøp av varer og tjenester 
gjort i Eidsvoll kommune i perioden 2011-2013. 

b. Kommunestyret forventer at administrasjonen følger lov og forskrift om 
offentlige anskaffelser, og ber rådmannen om å sørge for at Eidsvoll 
kommune følger lov og forskrift vedrørende alle anskaffelser i 
kommunen. 

c. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp denne saken. 
 
Kontrollutvalget har bedt rådmannen om en skriftlig og muntlig orientering på 
hvordan kommunestyrets vedtak er fulgt opp i denne saken. Hvilke tiltak er 
iverksatt, og hvordan tilsikrer nå kommunen at lov og forskrift om offentlige 
anskaffelser følges? 

 

Rådmannens skriftlige redegjørelse ligger vedlagt saken (vedlegg 2). 

Økonomisjef vil være til stede under behandlingen av saken. 
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Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Økonomisjef David Eriksen redegjorde i saken. 

Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
 
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

25/2015 Orientering ved rådmannen. 7.9.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 Saksfremlegg til formannskapet sak 15/57. 

 

Saksopplysninger 

I forbindelse med overskridelsene på renseanlegget i Bårlidalen (vedlegg) så 

har kontrollutvalget bedt rådmannen om en orientering i saken.  

 

Forslag til vedtak 

Saken legges frem uten innstilling. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Rådmannen ga en orientering vedrørende overskridelsene på renseanlegget i 

Bårlidalen. Rådmannen har bestilt en ekstern rapport om renseanlegget, i 

tillegg er det nå satt på ekstern prosjektledelse for å styre prosjektet videre.     

Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om å oversende rapporten vedrørende 

renseanlegget så fort denne foreligger.  
 

Sign. Utskrift 
Eidsvoll kommune 
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Sak nr. Sak Møtedato 

26/2015 Eierskapskontroll – Øvre Romerike 
Industriservice AS. 

7.9.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 Eierskapskontroll – Øvre Romerike Industriservice AS (ettersendes 

medlemmene). 

 

Saksopplysninger 

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av 
eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder 
kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør 
dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger 
(eierskapskontroll), jf. kommuneloven § 77 og §§ 13-15 i forskrift om 
kontrollutvalg.  
 

Bakgrunnen for denne selskapskontrollen er revidert plan for selskapskontroll 
2014-2016 som er vedtatt av kontrollutvalget og kommunestyret.  
 

Denne selskapskontrollen har som formål å gjennomgå og vurdere om 

kommunenes eierinteresser i Øvre Romerike industriservice AS utøves i 

samsvar med kommunestyrenes vedtak og forutsetninger. 
 

Kontrollen tar sikte på å besvare følgende problemstillinger: 

Problemstilling 1:  
Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?  
a. Har den enkelte eierkommunen etablert gode rutiner for oppfølging og 
evaluering av sine eierinteresser?  

b. Følges rutinene opp og utøves kommunens eierinteresser i samsvar med 
kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og 
etablerte normer for god eierstyring?  
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Problemstilling 2:  
Opptrer selskapet ellers i tråd med grunnleggende krav og normer for drift og 
ledelse av et selskap?  
 

Selskapskontrollen har en bred tilnærming og søker å fange opp flest mulige 

problemstillinger relatert til eierskapsoppfølgingen. Kontrollen vil ikke gå i 

dybden, men heller identifisere problemstillinger som senere kan bli gjenstand 

for ytterligere undersøkelser. 
 

Rapporten har vært på høring blant eierne, styret og daglig leder, også dette 

for å sikre et så korrekt bilde som mulig av selskapet og eierstyringen. 

 

På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen er revisjonens anbefalinger:  
- Det bør utarbeides felles eierstrategi for selskapet.  
- Formålsbestemmelsen i vedtektene bør oppdateres.  
- Det bør etableres valgkomite i henhold til kommunenes eiermelding.  
- Den enkelte eier bør ha utarbeidet tilfredsstillende rutiner for oppfølging 

av eierskapet internt i kommunen (gjelder Eidsvoll og Nannestad 
kommune).  

- Hele styret bør registreres i styrevervregisteret.  
 

Revisjonen har fått opplyst fra blant annet daglig leder i ØRU at arbeidet med å 

utarbeide felles eierstrategi for ASet er planlagt, men foreløpig ikke påbegynt.  

 

Etter at arbeidet med eierskapsrapporten var igangsatt har 

generalforsamlingen i ØRI blant annet fattet følgende vedtak den 22. mai 2015: 

At det snarest settes i gang en prosess for å endre vedtektene og å sikre en 

sammensetning av styret i samsvar med felles eierstrategi. Dette innebærer 

bl.a. at selskapet bør ha et passe stort kompetansestyre og at det etableres en 

ordning med valgkomite. Generalforsamlingen ønsker at selskapets styre 

sender et forslag til nye vedtekter til behandling i kommunestyrene og at det 

deretter avholdes ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære 

generalforsamlingen vedtar nye vedtekter og virkningstidspunkt.    
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Dette har også revisjonen omtalt i eierskapsrapporten hvor det henvises til 

generalforsamlingens protokoll som viser at dette er fulgt opp og vedtatt. 
 

Dette saksfremlegget er basert på høringsutkastet og således før 

høringsuttalelser foreligger. Det tas derfor forbehold om endringer i rapport og 

saksfremlegg.  

 

Det legges opp til at revisjonen presenterer rapporten i møte før utvalget 

behandler rapporten. 

 

Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vil følge opp rapportens anbefalinger i løpet av 2016. 

2. Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

 Kommunestyret ber om at det utarbeides rutiner/prosedyrer for 

oppfølging av eierskap internt i kommunen.  

 

Kontrollutvalgets behandling 

Avdelingsleder Oddny Ruud Nordvik presenterte rapporten. 

Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

1. Kontrollutvalget vil følge opp rapportens anbefalinger i løpet av 2016. 
2. Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

 Kommunestyret ber om at Eidsvoll kommune utarbeider 
rutiner/prosedyrer for oppfølging av eierskap.   

 

Sign. Utskrift 
Eidsvoll kommunestyre 
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Sak nr. Sak Møtedato 

27/2015 Revisorbrev nr 4 - Endelig innberetning om 
mistanke om misligheter.  

7.9.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 Revisorbrev nr 4 - Endelig innberetning om mistanke om misligheter – 

Manglende kontanter 
 

Saksopplysninger 

Etter forskrift om revisjon i kommuner § 3 femte ledd skal revisor sende 

endelig innberetning til kontrollutvalget når saksforholdet om misligheter eller 

mistanke om mislighet er nærmere avklart. Videre fremgår det av § 4 andre 

ledd i samme forskrift at revisor skal påpeke misligheter ovenfor 

kontrollutvalget.  

 

Revisjonen har tidligere muntlig innrapportert en sak som dekkes av 

overstående.  

 

Saken gjelder avvik vedr. levert dagsoppgjør ved en virksomhet i Eidsvoll 

kommune. Avviket består av differanse mellom antall poser droppet i nattsafe 

og antall poser hentet og skannet. Beløpet i posen som utgjør avviket er oppgitt 

å være på 9 718,- kroner og skal være droppet 28.9.2013. 

 

Saken ble ikke rapportert til kommunens ledelse før november 2014.       

 

Kommunen har valgt ikke å politianmelde forholdet, men har iverksatt tiltak på 

bakgrunn av denne saken. 
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På bakgrunn av de opplysninger revisjonen har mottatt fra kommunen og de 

undersøkelser som er gjort, kan det se ut til at det er flere rutiner som har 

sviktet i denne saken, men at det ikke er påvist misligheter i denne saken. 

Revisjonen vil derfor ikke foreta seg ytterligere undersøkelser i saken. 

   

Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget registrerer at kommunen har iverksatt tiltak på 

bakgrunn av denne saken, samt at det ikke er påvist misligheter.  

2. Saken tas til etterretning.  

 

Kontrollutvalgets behandling 

Spesialrevisor Anders O. Formoe redegjorde for Revisorbrev nr 4 - Endelig 

innberetning om mistanke om misligheter – Manglende kontanter. 

Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. 
 

Kontrollutvalgets vedtak 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
   
 
 

Sign. Utskrift 
 

 

 



 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 

28/2015 Rapport revisjonsåret 2014/2015. 7.9.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

 Rapport revisjonsåret 2014/2015 (ettersendes medlemmene).

Saksopplysninger 

Romerike Revisjon IKS (RRI) legger frem en rapport for revisjonsåret 

2014/2015. Revisjonsåret strekker seg fra juni til juni, og det er av den grunn 

rapportert til kontrollutvalget for samme tidsintervall.  

Rapporten inneholder en oversikt om selskapet og oppgaver og leveranser, 

hvor det bl.a. er redegjort for tidsforbruket for revisjonsoppgaver i Eidsvoll 

kommune.  

Rapporten ettersendes medlemmene og legges ved protokollen. 

Det legges opp til at revisjonen presenterer rapporten i møtet. 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar rapport for revisjonsåret 2014/2015 til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Daglig leder Nina Neset presenterte rapporten. 

Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. 
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Kontrollutvalgets vedtak
Kontrollutvalget tar rapport for revisjonsåret 2014/2015 til orientering. 

Sign. Utskrift 
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1 OM ROMERIKE REVISJON IKS 

1.1 Organisering 

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

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

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

 

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

august 2014.  

 

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

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

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

kommunene per 01.01.2011. 

 

Organisasjonskart for RRI: 

 

 

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

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

gjennom året til styret og eierne. 

 

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

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

egenkontrollen som kommunene gjennomfører i egen virksomhet, med utgangspunkt i 

bestemmelsene i kommuneloven om kontrollutvalg, revisjon og administrasjonssjefens 

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

 

Daglig leder 

Stab/støtte   

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

(FR) 

Advokat, jurister og samfunnsvitere 

  

Regnskapsrevisjon (RR)  

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

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

RRI utfører uavhengig revisjon for kommunene på Romerike. Leveransene våre skal ha høy kvalitet 

og gi merverdi og læring for kommunene. Arbeidet vårt skal være preget av god service og 

effektivitet. 

 

1.2 Styrende organer i selskapet 

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

vararepresentant, fra hver eierkommune.   

 

Leder av representantskapet har for 2014/2015 vært Boye Bjerkholt fra Skedsmo kommune.   

 

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

 

Odd Magne Gjerde Leder    

Erik Myhrer  Nestleder  

Sonja Irene Sjøli Styremedlem  

Ingun Sletnes  Styremedlem  

Arne Bruknapp Styremedlem  

Øyvind S. Førde Styremedlem  (ansattes representant) 

 

1.3 Ansatte 

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

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

kunnskap om kommunene på Romerike.     

 

1.3.1 Avdeling for regskapsrevisjon 

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

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

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

kommunene står derfor sentralt.  

 

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

har jobbet med revisjon siden 1994, med hovedvekt på kommuneregnskap. Revisjon av kommunen 

er, i tillegg til oppdragsansvarlig revisor, gjennomført av spesialrevisor Anders Formoe og 

regnskapsrevisor Heidi Sæther. Anders Formoe har utdannelse innen kommunal økonomi og 

finansforvaltning, og har lang erfaring med revisjon av kommuner. Heidi Sæther har bachelor i 

revisjon og flere års erfaring med revisjon av kommunale regnskap. 
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1.3.2 Avdeling for prosjekter (FR og andre undersøkelser) og selskapskontroll  

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

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

imøtekomme kravene til effektivt gjennomførte revisjonsprosjekter med høy kvalitet. 

 

Oddny Ruud Nordvik - avdelingsleder forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, jurist 

 

 Inger Berit Faller – prosjektleder forvaltningsrevisjon, høyskolekandidat og diplomert 

internrevisor.  

 Øyvind Nordbrønd Grøndahl - prosjektleder forvaltningsrevisjon, historiker 

 

 Lars-Ivar Nysterud – forvaltningsrevisor, master of public administration 

 Ellen Bjørkum – forvaltningsrevisor, sosiolog 

 Øyvind Schage Førde – advokat 

 Miriam Sethne – forvaltningsrevisor, statsviter 

 Ragnhild Grøndahl Faller – forvaltningsrevisor, statsviter 

 

Avdelingsleder er oppdragansvarlig forvaltningsrevisor.  

 

1.3.3 Administrasjon og støtte 

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

administrative arbeidet, bistår avdelingen i utviklingsoppgaver og bidrar med administrative 

støttefunksjoner til de to fagavdelingene. 

 

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

daglige ledelse og utvikling av selskapet.  
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2 OPPGAVER OG LEVERANSER 

2.1 Oppgaver 

De viktigste tjenestene som RRI leverer til kommunene er:  

 

 Revisjon av kommunens regnskap, herunder vurdering av kommunens økonomiske interne 

kontroll. I tillegg: 

o Attestasjon av 6 terminer for kompensasjon for merverdiavgift 

o Attestasjon for tilskudd til ressurskrevende brukere og psykisk utviklingshemmede 

o Andre attestasjoner  

o Revisjon av spillemiddelregnskap  

o Revisjon av pasientregnskap 

o Kvalitetssikring av rutiner og reglementer 

o Bistå i å forebygge og avdekke uregelmessigheter og misligheter 

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

m.m.  

 

 Forvaltningsrevisjon etter plan for forvaltningsrevisjon vedtatt av kontrollutvalget og 

kommunestyret.  

 

 Eierskapskontroller i henhold til plan for eierskapskontroll vedtatt av kontrollutvalget og 

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

Romerike har eierinteresser i (over en 4-års periode). 

 

 Ekstern varslingstjeneste, herunder innledende undersøkelser av varslingssaker og 

uregelmessighetssaker.  

 

 Utvidede undersøkelser/granskningsoppdrag etter bestilling. 

 

 RRI yter veiledning, service og bidrar til utvikling for kommunene på Romerike ved bla:  

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

er arrangør.  

o Samarbeidsmøter med ledelsen i kommunene. 

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

forvaltning og selskapsforvaltning m.m. 

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

saker fra revisjonen er oppe til behandling.     

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

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

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

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

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

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

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

revisjonstid.  

 

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

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

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

med i rapporten. 

 

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

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

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

tjenester ett år og en annen kommune noe mindre tjenester. Slike skjevheter vil utjevnes over tid. 

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

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

og mindre tid til forvaltningsrevisjon.      

 

Resultat for Eidsvoll kommune 2014/2015: 

 

Fordelt på oppgave 
Anslag 

2014/2015 
Forbruk 

2014/2015 
Avvik 

Anslag 
2015/2016 

Regskapsrevisjon 1 100 1 165 -65 1 100 

Prosjekter* 500 448 52 500 

Selskapskontroll 60 45 15 100 

Kunder**   96 111 -15 120 

Sum  1 756 1 769 -13 1 820 

Spesialoppdrag*** 70 30 40 
               

80,0  

Sum Eidsvoll 1 826 1 799 27 1 900 

   * Forvaltningsrevisjon og andre prosjekter 

**  Kontrollutvalg, kommunestyret mm og andre service tiltak 

*** Varslingstjeneste for kommunen og nærmere undersøkelser 

 

2.2.1 Regnskapsrevisjon  

Forbruket av timer til regnskapsrevisjon er omtrent i tråd med budsjett.   
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RRI har tatt i bruk revisjonsverktøyet Descartes i 2014, det er ressurskrevende å få dette på plass. 

En del av omstillingsmidlene er brukt til dette formålet. Dette har vært en engangskostnad, som vil 

gi gevinster i form av bedre og mer effektiv revisjon på sikt.   

 

Forbruk av timer er benyttet til følgende oppgaver: 

 Bekreftelse av kommunes regnskap, herunder attestasjon av momskompensasjon (6 

terminer). 

 15 attestasjoner inkludert tilskudd til ressurskrevende brukere og psykisk utviklingshemmede 

 4 spillemiddelregnskap.  

 Det er også gått noen timer til veiledning i 2014. Disse timene er innbakt i totaltimene for 

regnskapsrevisjon i tabellen over. 

 

2.2.2 Prosjekter (forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser) og selskapskontroll 

 

Utviklingsarbeid i avdelingen 

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

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

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

  

Innfasing av prosjekter 

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

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

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

bestilling av sitt forvaltningsrevisjonsprosjekt.  

 

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

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

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

 

Nærmere om leveranser til kontrollutvalget i Eidsvoll 

Kontrollutvalget har mottatt følgende leveranser innenfor forvaltningsrevisjon i dette revisjonsåret: 

- Forvaltningsrevisjonsrapport: Kompetanse i tjenestene, levert til KU-møte 

08.09.2014 (timene er belastet ØRRD i forrige revisjonsår). 

- Forvaltningsrevisjonsrapport: Hjemmesykepleie (internkontroll,  

dokumentasjon og kvalitet), levert til KU-møte 23.02.2015. 

 

Innenfor selskapskontroll er følgende levert: 

- Eierskapskontrollen av digitale Gardermoen, levert til KU-møte 08.09.2014 

(timene er belastet ØRRD i forrige revisjonsår). 

- Revidert plan for selskapskontroll, levert til KU møte 17.11.2014. 

- Eierskapskontrollen av ØRI AS er påbegynt og under arbeid. 
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2.2.3 Kunder 

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

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

når saker fra revisjonen er oppe til behandling. For revisjonsåret har vi levert fire nyhetsbrev og 

gjennomført ett erfaringsseminar for kommunene om temaet offentlige anskaffelser.  

 

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

 

2.2.4 Spesialoppdrag 

Spesialoppdrag retter seg i hovedsak mot varslingstjenesten for kommunene og nærmere 

undersøkelser av slike saker. RRI er eksternt varslingspunkt for Eidsvoll kommune, i tillegg benyttet 

kommunen revisjonens tjenester til å undersøke varslingssaker og andre saker. Varslingstjenesten 

og innledende undersøkelser i slike saker inngår i tilskuddet kommunen betaler til revisjonen. Ved 

forbruk utover dette betaler kommunene for disse tjenestene. 

 

RRI har jobbet med å få på plass nye rutiner for varslingsordningen. Datatilsynet stiller strenge krav 

til systemer og prosedyrer ved behandling av slike saker.  Kravene gjelder både for det eksterne 

varslingspunktet og systemene i kommunen. RRI er ikke helt i mål med dette arbeidet, men vil 

prioritere dette høsten 2015.    
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3 OPPSUMMERING  

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

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

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

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

 

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

 Å få på plass driftskritiske systemer og rutiner 

 Etablere et godt arbeidsmiljø 

 

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

grunn for 2014/2015.  

 

 

31.08.2015        

 

 

 

Nina Neset 

daglig leder 
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Sak nr. Sak Møtedato 

29/2015 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor og forvaltningsrevisor. 

7.9.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

1. Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig regnskapsrevisjon 
2. Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisjon 

 

Saksopplysninger 

I følge revisjonsforskriftens § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og 

ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til 

kontrollutvalget. 

 

Revisjonen legger frem uavhengighetserklæring for oppdragsansvarlig revisor 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon i denne saken. 
 

Forslag til vedtak 

Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

Kontrollutvalgets vedtak 

Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger tas til orientering. 
 
 
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

30/2015 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 
2016. 

7.9.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

1. Romerike Revisjon IKS sitt budsjettforslag for 2016.  
2. ROKUS IKS sitt budsjettforslag for 2016.   

 

Saksopplysninger 

Ifølge forskrift om kontrollutvalg § 18 så skal kontrollutvalget utarbeider forslag 
til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets 
forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 
formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Kontrollutvalgets egen virksomhet 
Denne virksomheten blir som tidligere, med godtgjørelser, abonnementer, 
møteutgifter og kurs. Det er ikke foreslått noen endring i forhold til 
kontrollutvalgets virksomhet i 2015. Beregning av godtgjørelse til 
kontrollutvalget er basert på syv møter i året.        
 
Revisjonen  
Representantskapet i selskapet skal vedta en ramme for virksomheten, og 
dette blir behandlet i representantskapets møte den 27.8.15. Foreløpig 
foreligger kun innstillingen fra styret, jf. vedlegg 1. I forslaget er Romerike 
Revisjon IKS totale budsjettramme satt til kr 25 086 000. Betalingsmodellen 
bygger på et gradert fast grunnbeløp per kommune og resten etter 
innbyggertall. Begge bygger på folketall i kommunen. For Eidsvoll kommune er 
det årlige tilskuddet for 2016 satt til kr 1 950 317.       
 
I en overgangsfase på 4 år (2013 – 2016) bidrar deltakerkommunene med et 
ekstra driftstilskudd på til sammen kr 4 mill. Deltakerkommunenes andel av 
tilskuddet følger samme prinsipp som for eier- og ansvarsandeler i 
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selskapsavtalen § 6. For Eidsvoll kommune er det ekstra driftstilskuddet for 
2016 satt til kr 42 500. 
 
Eidsvoll kommunes driftstilskudd til Romerike Revisjon IKS for 2016: 
Sum årlig tilskudd = kr 1 950 317  
Ekstra driftstilskudd år 4 (oppstartstilskudd) = kr 42 500  
Samlet tilskudd 2016 = kr 1 992 817 
 
Dersom det skulle bli noen endringer i budsjettene for Romerike Revisjon IKS i 
forbindelse med representantskapsbehandlingen, vil kommunen bli informert 
om dette. 
 
Det vises til selskapsavtalen og eierskapsavtalen for Romerike Revisjon IKS for 
ytterligere detaljer. 
 
Sekretærfunksjonen 
Representantskapet i selskapet skal vedta en ramme for virksomheten, og 
dette blir behandlet i representantskapets møte 27.8.15. Foreløpig foreligger 
kun innstillingen fra styret, jf. vedlegg 1. I forslaget er ROKUS totale 
budsjettramme satt til kr 2 972 000. I budsjettforslaget er betalingen fra 
kommunene fordelt med 40 % etter folketall og 60 % er fordelt likt og blir 
justert etter medgått tid ved årsslutt. Tidligere var fordelingen 60 % etter 
folketall og 40 % etter medgått tid. For Eidsvoll kommune sin del vil dette 
utgjøre kr 222 542.  
 
Dersom det skulle bli noen endringer i budsjettene for ROKUS i forbindelse med 
representantskapsbehandlingen, vil kommunen bli informert om dette. 
 
Det vises til selskapsavtalen for ROKUS for ytterligere detaljer. 
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Totalt 
Det samlede forslaget er som følger: 

 
Poster 

Budsjett 
2016 

Budsjett 
2015 

Kontrollutvalget Godtgjørelser 
kontrollutvalget 81 000  81 000 

 Reiseutgifter/kjøregodtgj. 1 000 1 000 

 Arbeidsgiveravgift  11 000 11 000 

 Kontorutgifter, telefon, 
aviser, tidsskrifter 10 000 10 000 

  Møteutgifter 3 000 3 000 
 Kurs 35 000            35 000 

 Sum 141 000             141 000 

Sekretariatet Ramme for virksomheten 222 542*)  212 623 

Revisjonen Ramme for virksomheten 1 992 817*) 1 956 700 
   2 356 359 2 310 323 

 *) Ikke behandlet i representantskapet 
 

Forslag til vedtak 

1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Eidsvoll 
kommune vedtas, med forbehold om representantskapsbehandling i 
Romerike Revisjon IKS og ROKUS IKS, og oversendes kommunen som 
kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2016.   

 
Poster 

Budsjett 
2016 

Budsjett 
2015 

Kontrollutvalget Godtgjørelser 
kontrollutvalget 81 000  81 000 

 Reiseutgifter/kjøregodtgj. 1 000 1 000 
 Arbeidsgiveravgift  11 000 11 000 

 Kontorutgifter, telefon, 
aviser, tidsskrifter 10 000 10 000 

  Møteutgifter 3 000 3 000 

 Kurs 35 000            35 000 

 Sum 141 000             141 000 
Sekretariatet Ramme for virksomheten 222 542*)  212 623 

Revisjonen Ramme for virksomheten 1 992 817*) 1 956 700 

   2 356 359 2 310 323 
*) Ikke behandlet i representantskapet 
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2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende 

budsjettet for Eidsvoll kommune 2016. 
3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede 

beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget til orientering.  
 

Kontrollutvalgets behandling 

Representantskapene i Romerike Revisjon IKS og ROKUS IKS har vedtatt 

styrenes innstilling til budsjett for 2016, og dette ble behandlet i 

representantskapenes møter den 27.8.15.  

Kontrollutvalgets vedtak 

1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Eidsvoll 
kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag 
til ordningen for 2016.   

 
Poster 

Budsjett 
2016 

Budsjett 
2015 

Kontrollutvalget Godtgjørelser 
kontrollutvalget 81 000  81 000 

 Reiseutgifter/kjøregodtgj. 1 000 1 000 
 Arbeidsgiveravgift  11 000 11 000 

 Kontorutgifter, telefon, 
aviser, tidsskrifter 10 000 10 000 

  Møteutgifter 3 000 3 000 
 Kurs 35 000            35 000 

 Sum 141 000             141 000 
Sekretariatet Ramme for virksomheten 222 542  212 623 

Revisjonen Ramme for virksomheten 1 992 817 1 956 700 
   2 356 359 2 310 323 

 
2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende 

budsjettet for Eidsvoll kommune 2016. 
3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede 

beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget til 
orientering. 

Sign. Utskrift 
Eidsvoll kommune 
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Sak nr. Sak Møtedato 

31/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 7.9.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 

Saksopplysninger 

Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 

 

Forslag til vedtak 

Saken tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Revisjonen redegjorde for deres løpende virksomhet. 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

32/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 7.9.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2015 for kontrollutvalget i Eidsvoll, med jnr. 1 til 27 -2015. 
2. Særutskrift fra kommunestyret i sak 63/15 - forvaltningsrevisjonsrapport 

- hjemmesykepleie-internkontroll, dokumentasjon og kvalitet. 
3. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2015, sist redigert 31.8.15. 
4. Tiltaksplan 2015, sist redigert 31.8.15. 

 

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 

Hensikten er gjensidig orientering om aktuelle saker. Andre saker som 

kontrollutvalget vil få en orientering om er:  

  
 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 
 

Kontrollutvalgets behandling 

 
 

Kontrollutvalgets vedtak 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 
 
 
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

33/2015 Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget. 7.9.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 Spørreskjema – evaluering av arbeidet i kontrollutvalget 

 

Saksopplysninger 

Inneværende politiske periode er snart slutt. I den forbindelse inviterer 

sekretariatet til en dialog om oppsummering av arbeidet og overlevering av 

erfaringer. 

 

Vedlagt følger også en kort spørreundersøkelse hvor vi ber 

kontrollutvalgsmedlemmene evaluere arbeidet i kontrollutvalget. Evalueringen 

skal brukes av sekretariatet for fremtidig læring og tilpassing av arbeidet i 

utvalget. Det er også i tråd med vedtatte eierstrategi for ØRU-kommunene 

hvor brukerne skal evaluere arbeidet. 

 

Resultatet av undersøkelsen vil bli presentert for eierne og kontrollutvalget i 

anonymisert form. 

 

Vedlagt skjema kan fylles ut i møtet, eller det kan sendes til ROKUS per post 

eller e-post hvis ønskelig. 

 

Forslag til vedtak 

Saken tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalget ønsker spørreskjemaet tilsendt på e-post. 
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Kontrollutvalgets vedtak 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

34/2015 Eventuelt. 7.9.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 

Saksopplysninger 

Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

  

  Mandag 16.11.2015, kl. 18.00. 

 

 

Forslag til vedtak 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 
 
 
 
 

Sign. Utskrift 
 

 


