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REFERATER 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 
 
Vedlegg:  
Saker til behandling 
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Kontrollutvalget i Gjerdrum kommune 

 
Saker til behandling 2017 
 
 

Møte Saker til behandling 

13.02.17  Kontrollutvalgets årsrapport 
 Forvaltningsrevisjonsrapport folkehelsearbeidet 
 Orientering fra rådmann vedrørende service og 

kommunikasjon (Forbrukerrådets undersøkelse) 
 

27.03.17  Forvaltningsrevisjonsrapport ØRU/ØRIK 
 Eierskapskontroll Øvre Romerike brann og redning 

 

08.05.17  Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 

 

12.06.17  Reduksjon av kostnader til revisjon 

 Neste forvaltningsrevisjon 
 Eierformer og eierstyring 

 

21.08.17  Virksomhetsbesøk bo- og behandlingssenteret, også 
orientering om virksomhetens drift. 

 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 
 

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

 Prosjektplan for en eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon i Krisesenteret 

 Orientering om rutiner for medarbeidersamtaler og 

oppfølging av disse.  
 Orientering om retningslinjer for salg av kommunal 

eiendom. 
 Reduksjon av kostnader til revisjon 

 

 

06.11.17  Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen 2017 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 
administrasjonens oppfølging av kommunestyrets vedtak 

 
 

 
 
Det har også vært nevnt følgende saker: 

 Planverk for vedlikehold (bygg, veier) 
 Miljørettet helsevern i skolen 

 Integrering av flyktninger 
 Offentlige anskaffelser, grunnleggende krav 
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ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
Saksframstilling: 
Det vil bli orientert om: 

- Rutiner for medarbeidersamtaler og oppfølging av disse. 
- Retningslinjer for salg av kommunal eiendom. 
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Saksbehandler Kjell Nordengen 
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REDUKSJON AV KOSTNADER TIL REVISJON - VERBALFORSLAG I 
KOMMUNESTYRET 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget kan ikke se at det er mulig å redusere kostnadene til 
forvaltningsrevisjon med kr 200 000 per år. 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  

1. Romerike revisjons uttalelse til verbalvedtak 
2. Rapport revisjonsåret 2016/2017 fra Romerike revisjon 
3. Selskapsavtale for Romerike revisjon IKS 
4. Eieravtale Romerike revisjon IKS 

 
Saksframstilling: 
 
Bakgrunnen for saken 
Ved behandlingen av budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2023 i kommunestyret den 
14. desember 2016 ble følgende verbalforslag enstemmig vedtatt: 
 
Rådmannen bes om å utrede muligheter for å redusere kostnader knyttet til 
Forvaltningsrevisjonen med kr. 200.000,-. 
 
I kontrollutvalgets møte den 27. mars 2017 orienterte rådmannen om forslaget. Da 
en reduksjon av kostnadene til forvaltningsrevisjon vil få konsekvenser for 
kontrollutvalgets arbeid mente rådmannen at det var naturlig at kontrollutvalget 
forestod utredningen. Utvalget fattet følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalget utreder muligheter for å redusere kostnader til forvaltningsrevisjonen 
med kr. 200.000,- og oversender saken til kommunestyret. 
 
 
 



35/17 Reduksjon av kostnader til revisjon - verbalforslag i kommunestyret - 15/00156-23 Reduksjon av kostnader til revisjon - verbalforslag i kommunestyret : Reduksjon av kostnader til revisjon - verbalforslag i kommunestyret

 

  
2 

Nåværende revisjonsordning 
Nåværende revisor er Romerike revisjon IKS (RRI). Selskapet ble stiftet 15. mai 2013 
og er et resultat av en sammenslåing av 3 distriktsrevisjoner. RRI hadde per 31. 
desember 2016 26,4 årsverk fordelt på 28 ansatte. Selskapet er organisert i henhold 
til lov om interkommunale selskaper, og eies av kommunene Aurskog-Høland, 
Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, 
Skedsmo, Sørum og Ullensaker. Eier- og ansvarsandelene er fastsatt på grunnlag av 
folketallet i kommunene per 1. januar 2014. Gjerdrum kommunes eierandel er 2,4 %. 
 
I utredningen om sammenslåing av revisjonene på Romerike fra 2012 ble det pekt på 
at en felles revisjon ville gi: 

- Tilgang til og mulighet til å utvikle økt kompetanse og større fleksibilitet. Økt 
kompetanse og større fleksibilitet vil gi bedre revisjonstjenester, både med 
hensyn til kvalitet og leveringsevne. 

- Økt effektivitet og spesialisering ved gjenbruk av kompetanse og ved å kunne 
gjennomføre samme undersøkelser i flere kommuner. 

- Styrket veiledning og erfaringsoverføringer mellom kommunene. 
- Bedre mulighet til å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft. 
- Kostnadsreduksjon i et 3-5 års perspektiv. 

Dette ble oppsummert med at en felles revisjon ville gi bedre tjenester, med økt 
kvalitet, til lavere kostnader. 
 
Selskapet utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for 
eierkommunene. I følge selskapsavtalens § 3 skal selskapet utføre de lovpålagte 
revisjonsoppgavene for deltakerne. Selskapsavtalens § 8 fastslår at 
deltakerkommunene forplikter seg til å kjøpe alle sine regnskapsrevisjonstjenester, 
utføring av selskapskontroll og forvaltningsrevisjonstjenester fra selskapet. 
Eierkommunene er bundet av selskapsavtalen og eieravtalen. Tidligste uttredelse er 
5 år etter inngåelsen av avtalen jf selskapsavtalens § 16. Oppsigelse må varsles 
minimum 1 år før uttredelse. Selskapsavtale og eieravtale ble behandlet i 
kommunestyret den 10. april 2013.  
 
Deltakerne skal årlig yte et driftstilskudd til selskapet, jf selskapsavtalens § 7. 
Driftstilskuddet fra den enkelte deltaker består av et fast grunnbeløp og et variabelt 
tilskuddsbeløp. Både grunnbeløpet og tilskuddsbeløpet bygger på folketallet i 
deltakerkommunene. 
 
Det budsjettforslag for kontroll og tilsyn kontrollutvalget avga i møtet den 3. oktober 
2016 bygger bl.a. på budsjett for RRI. Det er for 2017 budsjettert med kostnader til 
revisjon med kr 736.000,-. Dette beløpet skal dekke de revisjonstjenester som det er 
redegjort for overfor. 
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RRI har oppgitt tidsforbruk i Rapport revisjonsåret 2016/2017 til kontrollutvalget. 
Revisjonsåret er fra 1/6 til 31/5. Tidsforbruket i Gjerdrum er følgende: 
 
Revisjonstjeneste Antatt 

tidsforbruk 
2015/2016 

Medgått tid 
2015/2016 

Antatt 
tidsforbruk 
2016/2017 

Medgått 
tid 
2016/2017 

Regnskapsrevisjon    500    629    500     619 
Forvaltningsrevisjon    300    393     300     472 
Selskapskontroll      30      22      30         8 
Kunder - kontrollutvalg      50      70    100      144 
Sum    880 1 114      930   1 243 
 
Krav om gjennomføring av forvaltningsrevisjon 
I følge kommunelovens § 77 nr 4 skal kontrollutvalget påse at det blir gjennomført 
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut 
fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). I 
kontrollutvalgsforskriftens § 9 er det nærmere presisert at kontrollutvalget skal påse 
at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. 
 
Når det gjelder kravet om årlig forvaltningsrevisjon har Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet avgitt en uttalelse. I rundskriv H-02/06 er det gitt en 
oversikt over tolkninger av kommuneloven i perioden 1. juli 2005 til 1. juli 2006. Det 
blir i rundskrivet vist til sak 05/2325. I rundskrivet er bl.a. følgende uttalt: 
 
Departementet understreket at et sentralt mål med forvaltningsrevisjon er å bidra til 
bedre kostnadseffektivitet, noe som kan være særlig aktuelt for kommuner i en 
vanskelig økonomisk situasjon. På denne bakgrunn mente departementet at 
forvaltningsrevisjon bør gjennomføres hvert år. Forskriften er likevel etter sin ordlyd 
ikke til hinder for at kommunestyret vedtar at det ikke skal gjennomføres 
forvaltningsrevisjon ett bestemt år, dersom dette finnes nødvendig ut fra hensynet til 
økonomiske ressurser og behov for å prioritere andre formål. Derimot vil det ikke 
være i samsvar med regelverket dersom kommunestyret vedtar at det overhodet ikke 
skal foretas forvaltningsrevisjon i løpet av valgperioden. 
 
Sett over tid får Gjerdrum kommune 1 forvaltningsrevisjon per år. 
 
Deloitte gjennomførte en evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat for 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014.1 Det er bl.a. undersøkt hvor 
mange forvaltningsrevisjonsrapporter kommunene får. Fra rapporten hitsettes 
følgende figur: 
 

                                            
1 Deloitte: Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat desember 2014 
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Den langt overveidende del av kontrollutvalgene bestilte 1 – 2 forvaltningsrevisjoner 
per år.  
 
Det fremgår av evalueringen at et anslag er at et «normalt» 
forvaltningsrevisjonsprosjekt tar i underkant av 300 timer, men at mange prosjekt er 
mindre i omfang. 
 
Selskapskontroll 
Det er de samme krav til selskapskontroll som til forvaltningsrevisjon når det gjelder 
årlig selskapskontroll. De kommunale selskapene eies ofte av flere kommuner. Dette 
gjør at timeforbruket til selskapskontroll blir lavt når dette fordeles på 
eierkommunene. Det gås derfor ikke nærmere inn i kostnadene til selskapskontroll. 
 
 
Sammenligning av kostnader til revisjon 
For å opplyse saken så godt som mulig er det gjort en sammenligning av totale 
revisjonskostnader for ulike revisjonsordninger. Det er heller ikke mulig å hente ut tall 
bare for forvaltningsrevisjon. Som revisjonen skriver i sin uttalelse, er det ikke gått 
nærmere inn på hva som leveres, ut over antall forvaltningsrevisjoner. Da det ikke 
finnes offentlige tall for kostnader for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon har 
sekretariatet valgt å bruke regnskapstall for de totale revisjonskostnadene. Dette er 
så langt man kan gjøre en sammenligning ut i fra offentlige tall. 
 
Kommunene som har revisjonsordning gjennom interkommunalt selskap (IKS) er 
valgt ut i fra at de er i samme KOSTRA-gruppe som Gjerdrum kommune, gruppe 7, 
og har et innbyggertall som er sammenlignbart. 
 
Det er ingen kommuner i KOSTRA-gruppe 7 som har privat revisjon. Disse 
kommunene er valgt ut i fra innbyggertall. 
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Når det gjelder forvaltningsrevisjoner per år er det innhentet opplysninger fra 
kontrollutvalgssekretariatene for sammenligningskommunene. Antallet 
forvaltningsrevisjoner per år er oppgitt ut i fra at man har sett dette over flere år.  
 
Kommune Innbyggertall 

1/1-2017 
Revisjon Kostnader 

til revisjon 
2016, kr 

Forvaltnings-
revisjoner per 
år 

Gjerdrum 6 546 Romerike revisjon 
IKS 

735 564 *) 1 

Jevnaker 6 696 Innlandet revisjon 
IKS 

677 340 1 

Svelvik 6 653 Buskerud 
kommunerevisjon 
IKS 

733 000 **) 1 

Løten 7 633 Hedmark revisjon 
IKS 

765 225 0,5 

Råde 7 398 Østfold 
kommunerevisjon 
IKS 

748 244 1 

Hadsel 8 009 Deloitte 637 832 ***) 1 
Sveio 5 584 Deloitte/KPMG 381 964 1 
Kvam 8 423 Deloitte 415 772 1 
Hurum 9 462 KPMG 332 593 ****) 1 
 
*) Det er trukket i fra kr 12 000 som var etableringstilskudd. 
 
**) Inneholder en tilleggsbevilgning på kr 100 000 fra kommunestyret da man ønsket 
å gjennomføre en forvaltningsrevisjon raskere enn budsjettet tilsa. Budsjett 2017 er 
på kr 651 500. 
 
***) Skal ut på anbud i 2017. En deltakelse i KomRev NORD IKS vil etter K-
Sekretariatets opplysninger ligge på om lag kr 1 1000 000. Dette ut i fra en 
forespørsel til selskapet. 
 
****) Dette er 2015-tall. Kostnader til revisjon i 2016 var kr 212 865. Da var det et 
svært lavt beløp til forvaltningsrevisjon. I og med at man ser antall 
forvaltningsrevisjoner over noen år brukes 2015-tallet. 
 
Når man sammenligner kostnader og antall forvaltningsrevisjoner i kommuner som 
har interkommunalt selskap (IKS), som revisjonsordning kommer Romerike revisjon 
IKS godt ut. De kommuner som har konkurranseutsatt revisjonen har vesentlig lavere 
kostnader. Det at kommuner som konkurranseutsetter revisjonen har lavere 
kostnader er også i samsvar med funn i en masteroppgave i styring og ledelse ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus fra 2014. 2 I oppgaven har man innhentet 
datamateriale fra 224 kommuner. 
 

                                            
2 Beate Hess-Bolstad og Hilde Kari Maugesten: Konkurranseutsetting av kommunal revisjon – en 
analyse av kostnadsutviklingen i norske kommuner 2000 – 2012, Oslo 2014 
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Alle sammenligningskommunene, unntatt én får 1 forvaltningsrevisjon per år. 
Forvaltningsrevisjon utføres etter en standard, RSK 001 – Standard for 
forvaltningsrevisjon. Det er kontrollutvalget som bestiller forvaltningsrevisjoner slik at 
disse kan variere i omfang. Ut i fra opplysninger kontrollutvalgssekretariatene har gitt 
om timer til forvaltningsrevisjon får også de som har privat revisjon et timetall på om 
lag det Deloitte har funnet å være et «normalt» forvaltningsrevisjonsprosjekt. 
 
Regnskapsrevisjon skal gjennomføres i samsvar med "god kommunal 
revisjonsskikk". Dette innebærer i praksis at revisjonsarbeidet i tillegg til å skulle følge 
bestemmelsene i kommuneloven og revisjonsforskriften, også skal være i samsvar 
med internasjonale standarder for revisjon – "International Standards on Auditing 
(ISA)" – samt de særlige hensyn knyttet til revisjon i offentlig sektor som fremkommer 
av standardene. ISA-ene fastsettes av "International Auditing and Assurance 
Standards Board (IAASB)". Ytterligere veiledning for bruk av ISA-ene ved revisjon i 
offentlig sektor utarbeides av INTOSAI Professional Standards Committee (PSC). 
Regnskapsrevisjon anses som en «hyllevare», og skulle derfor ikke variere i omfang 
ut i fra hvem som reviderer. 
 
Dette skulle tilsi at det er kostnaden til regnskapsrevisjon som er lavere i de 
kommuner som har lavere totale kostnader til revisjon. Erfaring, bl.a. fra Asker 
kommune er at det er kostnadene til regnskapsrevisjon som blir lavere ved en 
konkurranseutsetting av revisjonen. 
 
Rådmannens uttalelse 
Rådmannen er i e-post av 19. mai 2017 gitt mulighet til å uttale seg om saken før 
kontrollutvalgets behandling.  
 
Rådmannen har ikke avgitt noen uttalelse.  
 
Revisjonens uttalelse 
Det vises til vedlegg 1. 
 
Revisjonen legger i sin uttalelse vekt på at nedbemanning i forhold til de tre tidligere 
revisjonsselskapene er gjennomført i tråd med forutsetningene fra eierne. Prosessen 
med å omstille og effektivisere selskapet er gjennomført som planlagt. Revisjonen 
arbeider imidlertid videre med å effektivisere sine tjenester.  
 
Tilskuddene som kommunene betaler er ikke justert med forventet lønns- og 
prisvekst i 2017, tilsvarende gjelder i forslag til budsjett 2018. Revisjonen har som 
mål å holde tilskuddene på 2016 nivå også for 2019. 
 
For Gjerdrum har det vært en reduksjon i tilskuddet på kr 77 000 utover det som var 
forutsetningen ved etableringen av selskapet. En fortsatt effektivisering tar sikte på at 
tjenestene til Gjerdrum vil være effektivisert med en verdi av ca kr 100 000 i 2019. 
 
Det har vært nødvendig å bruke mer tid på regnskapsrevisjonen enn det budsjettet 
legger opp til. Gjerdrum får likevel den samme prisreduksjon som øvrige kommuner. 
Dette har sammenheng med modellen som er valgt for tilskudd. 
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Oppsummering 
Gjerdrum kommune er som deltaker i Romerike revisjon IKS bundet av 
selskapsavtalen og eieravtalen. I disse er det regulert hvordan kommunene skal 
finansiere driften av selskapet og hvilke revisjonstjenester selskapet skal yte. 
Gjerdrum kommune kan ikke ensidig endre avtalene. Det er derfor ikke mulig å 
redusere kostnadene til forvaltningsrevisjon med kr 200 000,- per år innenfor 
nåværende revisjonsordning. 
 
Det vil heller ikke være mulig å redusere kostnadene til forvaltningsrevisjon med kr 
200 000 per år innenfor en annen revisjonsordning. En slik reduksjon vil innebære at 
Gjerdrum kommune ikke vil oppfylle kravet til årlig forvaltningsrevisjon, selv med 
departementets tolkning av dette.  
 
De kommuner som i sammenligningen har vesentlig lavere totale revisjonskostnader 
er de som er konkurranseutsatt. Dette skyldes lavere kostnader til regnskapsrevisjon. 
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Eieravtale – Romerike revisjon IKS 

mellom      
  

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

         

1  Formål  

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

Selskapet skal ha følgende styringsdokumenter i tillegg til denne eieravtalen: 

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

 

2  Endringer i eieravtalen  

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

 

3 Selskapets representasjon   

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

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

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

 

4 Valgkomite  

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

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

5 Ansattes representasjon i styret 

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

 

6  Daglig leders ansvar  

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

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

deltakerkommunene. 

 

7 Årlig driftstilskudd fra deltakerne m.m. 

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

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

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

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

 

Kommune 

Ant 

Innb1. Eierandel 

 

År 1 

 

År 2 

 

År 3 

 

År 4 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

 

8 Samordning av budsjett for det samlede kontroll- og tilsynsarbeid    

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

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

 

9 Instruks for styre og daglig leder  

Det skal utarbeides instruks for styret som vedtas av representantskapet.  

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

 

10 Eiermøter 

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

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

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

 

11 Arbeidsgivertilknytning, pensjon og rettigheter ved oppløsning  

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

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

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

Vedlegg 

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

Kommune Fast grunnbeløp (kr) 

Hurdal 300 000 

Gjerdrum 400 000 

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

Nittedal, Nes og Eidsvoll 800 000 

Lørenskog og Ullensaker 1 000 000 

Skedsmo 1 100 000 

Sum 9 200 000 

 

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

Kommune 

Innbyggere 

Pr.01.01.11 

Tilskudd 

2012 

Romerike revisjon IKS 

Fast Variabel Sum Endring 

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

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

Sørum  15 686  1 663 357  600 000  665 382 1 265 382 -397 975 
Rælingen  15 920  1 174 200  600 000  675 308 1 275 308 101 108 
Nes  19 049  1 992 039  800 000  808 036 1 608 036 -384 003 
Eidsvoll  21 128  2 224 437  800 000  896 225 1 696 225 -528 212 
Nittedal  21 165  1 654 700  800 000  897 795 1 697 795 43 095 
Ullensaker  30 081  3 127 480  1 000 000  1 276 001 2 276 001 -851 479 
Lørenskog  33 308  2 361 200  1 000 000  1 412 887 2 412 887 51 687 
Skedsmo  48 752  3 185 100  1 100 000  2 068 003 3 168 003 -17 097 
 249 889  22 169 400  9 200 000  10 600 000  19 800 000       2 369 400  
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Arkivsak-dok. 17/00082-3 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 
Gjerdrum kontrollutvalg 25.09.2017 
 
 
 

   
 
 

PROSJEKTPLAN: FORVALTNINGSKONTROLL OG OPPFØLGING 
AV TIDLIGERE EIERSKAPSKONTROLL I ROMERIKE KRISESENTER 
IKS 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningskontroll og oppfølging av tidligere 

eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS. Vedlagte prosjektplan vedtas.  
2. Prosjektet leveres medio desember 2017, og gjennomføres innenfor en ramme 

på inntil 400 timer. 
3. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet tas til 

orientering. 
 
Vedlegg:  
Prosjektplan: Forvaltningskontroll og oppfølging av tidligere eierskapskontroll i 
Romerike Krisesenter IKS 
 
Saksframstilling: 
Bakgrunn for bestillingen er «Plan for selskapskontroll 2017-2020» vedtatt av 
kommunestyret.  
 
I kontrollutvalgsmøte den 13. februar 2017, sak 3/17, ble Romerike Revisjon bedt om 
å utarbeide en prosjektplan for videre behandling i kontrollutvalget.   
 
 
Eierskapskontroll 
Når det gjelder eierskapskontrollen så er formålet å undersøke om Romerike 
Krisesenter IKS har fulgt opp anbefalingene fra eierskapskontrollen utført i 2013/14. 
Revisjonen vil gjøre rede for hvordan disse anbefalingene er fulgt opp og vurdere om 
dette er tilstrekkelig for at de forhold som ble påpekt i forrige rapport er ivaretatt.  
 
Følgende problemstilling vil bli besvart: 
 
I hvilken grad er anbefalingene fra forrige eierskapskontroll i Krisesenteret IKS fulgt 
opp?  
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Forvaltningsrevisjon 
Når det gjelder forvaltningsrevisjonen så vil det bli undersøkt hvordan selskapet 
ivaretar formålet og ressursbruken. Det vil også bli undersøkt om selskapet har et 
tilfredsstillende system for økonomioppfølging (internkontroll).  
 
Revisjonen foreslår følgende tre problemstillinger: 
1. Er selskapets virksomhet i tråd med det formål og de forutsetninger som er 

satt fra eiernes side? 
2. Hvordan er virksomheten i selskapet organisert og hvordan bruker de sine 

ressurser? 
3. I hvilken grad har selskapet etablert tilfredsstillende system for økonomistyring 

og blir disse etterlevd i praksis? 
 
Problemstilling nr.1 ble også undersøkt i 2013/14 og revisjonen fant at «selskapet 
opptrer og driver innenfor det formål som er bestemt av eierne». I undersøkelsen nå 
vil det bli sett på om det har kommet noen nye krav til selskapet siden 2013 og frem 
til i dag, og eventuelt hvordan selskapet ivaretar disse.  
 
Det legges opp til en fremdriftsplan som tilsier at rapporten sendes på høring til 
styreleder og daglig leder i månedsskifte november/desember 2017, og at den 
oversendes kontrollutvalgene i medio desember 2017. Ut fra planen antar revisjonen 
et tidsforbruk på inntil 400 timer. 
 
Revisjonen legger nå frem uavhengighetserklæring for hvert enkelt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt. 
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Arkivsak-dok. 15/00156-26 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 
Gjerdrum kontrollutvalg 25.09.2017 
 
 
 

   
 
 

RAPPORTERING REVISJONSÅRET 2016/2017 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og viser til de forhold som er kommentert i 
saksfremstillingen. 
 
Vedlegg:  
Rapportering revisjonsåret 2016/2017 fra Romerike revisjon IKS 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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Når det gjelder kompetanseutviklingstiltak legges det til grunn at dette etter hvert blir 
noe mer omtalt i rapporten. 
 
Kontrollutvalget ser positivt på omstillingsprosjektet avdeling for regnskapsrevisjon 
gjennomfører, og at arbeidet med dette følger kommunenes fremdrift i arbeidet med 
digitalisering av økonomifunksjonen. 
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Arkivsak-dok. 15/00168-4 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 
Gjerdrum kontrollutvalg 25.09.2017 
 
 
 

   
 
 

BUDSJETT FOR KONTROLL- OG TILSYNSVIRKSOMHETEN 2018 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Det foreslåtte budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten vedtas med en ramme på 
kr 1 006 550 og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag for 2018 
 
Vedlegg:  

1. ROKUS sitt budsjettforslag for 2018. 
2. RRI sitt budsjettforslag for 2018. 

 
Saksframstilling: 
I følge forskrift om kontrollutvalg § 18 skal kontrollutvalget utarbeide forslag til 
budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen. Kontrollutvalgets forslag 
skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Budsjettforslaget er delt inn i kontrollutvalgets egen virksomhet, sekretærfunksjonen 
og revisjonen. 
 
Kontrollutvalgets egen virksomhet 
Dette omfatter møtegodtgjørelse, arbeidsgiveravgift, abonnementer, 
møteutgifter/servering, kurs/opplæring og reisegodtgjørelse. Det foreslås en ny post i 
budsjettet, kjøp av tjenester. Denne posten vil bli brukt til å finansiere den planlagte 
eierskapskontrollen i Romerike revisjon IKS. 
 
Ved beregning av møtegodtgjørelse og møteutgifter er det lagt til grunn 7 møter, 
samme som i år. Når det gjelder kurs/opplæring er det den sum man må påregne ved 
at utvalgsmedlemmene deltar på kontrollutvalgskonferansen. 
 
Sekretærfunksjonen 
Budsjettet for ROKUS har en total ramme på kr 3 285 370. Tilskuddet fra 
kommunene utgjør samlet kr 2 910 370. Gjerdrums andel av dette er på kr 161 693. I 
budsjettet er betalingen fra kommunene beregnet med 40% etter folketall og 60% 
fordelt likt. 60%-en blir justert etter medgått tid ved årsslutt. 
 
Det vedlagte budsjett er styrets forslag. Representantskapet behandler budsjettet 
den 28. september 2017. 



38/17 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2018 - 15/00168-4 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2018 : Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2018

 

  
2 

Revisjonen 
Budsjettet til RRI har en total ramme på kr 26 993 000. Tilskuddet fra kommunene 
utgjør samlet kr 22 282 247. Gjerdrum kommunes andel av dette er på kr 735 563. 
Tilskuddet fra kommunene består av en fast gradert del, som er gradert ut i fra 
folketall og en variabel del der folketallet legges til grunn. 
 
Det vedlagte budsjett er styrets forslag. Representantskapet behandler budsjettet 
den 28. september 2017.  
 
Dersom det skulle bli endringer i budsjettene for ROKUS eller RRI ved 
representantskapsbehandlingen vil kommunen bli informert om det. 
 
Budsjettramme for kontroll- og tilsynsvirksomheten blir etter dette slik: 
 
Tekst Art Budsjett 2018 Budsjett 2017 
Møtegodtgjørelse 100            50 000            50 000 
Arbeidsgiveravgift 100              7 050              7 050 
Aviser, tidsskrifter, kontingent 100              5 500              5 500 
Kurs/opplæring 150            35 000            35 000 
Reisegodtgjørelse 160              1 000              1 000 
Kjøp av tjenester             10 000                     0 
Sum kontrollutvalget           108 550             98 550  
Sekretærfunksjonen 350          162 000          159 000 
Revisjonen 475          736 000          736 000 
Sum        1 006 550          993 550 
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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 2 901 000 
Sum driftsinntekter 3 015 606 3 042 500 3 149 500 3 256 000 
      
Driftsutgifter     
Lønn inkl. sosiale utgifter 2 309 380 2 461 500 2 651 400 2 783 000 
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 3 275 000 
      
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 3 276 000 
(sum driftsutg. + sum finansutgifter)         
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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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Detaljert budsjett 2018 

Konto/   2 018 
Endelig 
2017 JB 2017 R 2016 

  UTGIFTER         
10100 Lønnsutgifter      1 971 365  1 890 000 1 890 000 1 692 387 
10800 Godtgjørelse styret og valgkom 150 000 150 000 150 000 146 700 

  Sum lønn 2 121 365 2 040 000 2 040 000 1 839 087 
           

10910 Arbeidsgivers andel pensjon 332 735 302 400 280 000 182 717 
10911 Gruppelivs- og ulykkesforsikring 2 000 2 000 1 500 1 389 
10999 Arbeidsgiveravgift 336 270 307 000 300 000 286 187 

  Sum sosiale utgifter 671 005 611 400 581 500 470 293 
  Sum lønn og sosiale utgifter 2 792 370 2 651 400 2 621 500 2 309 380 
           

11010 Kontorutgifter/rekvisita  10 000 10 000 10 000 5 512 
11020 Kopiering/papir/toner 10 000 10 000 10 000 10 945 
11030 Abonnementer 13 000 13 000 13 000 8 251 
11031 Faglitteratur 2 000 2 000 2 000 2 000 
11151 Bevertning 15 000 15 000 15 000 6 146 
11210 Velferdstiltak - ansatte 5 000 5 000 5 000 2 250 
11290 Diverse driftsutgifter 20 000 20 000 20 000 24 920 
11312 Mobiltelefon (inkl pc) 16 000 16 000 16 000 9 717 
11320 Porto  5 000 5 000 5 000 5 406 
11412 Annonser, reklame, informasjon 8 000 8 000 8 000 4 629 
11510 Kurs og konferanser 100 000 100 000 100 000 71 347 
11511 Eget kursarrangement 7 000 7 000 7 000 10 836 
11603 Oppgavepl. utg., diett/nattillegg 1 000 1 000 1 000 0 
11610 Bilgodtgjørelse(oppg.pliktig) 55 000 50 000 50 000 46 594 
11701   Diverse utlegg (ikke oppg pl)  7 000 7 000 7 000 5 267 
11732 Transport, off. kommunikasjon 10 000 10 000 10 000 3 645 
11862 Yrkesskadeforsikring 1 000 1 000 1 000 0 
11910 Husleie 50 000 50 000 50 000 43 315 
11964 Kontingenter  47 000 47 000 47 000 41 520 
11970 Datautstyr/programvare 15 000 15 000 15 000 15 099 
11989 Avgifter, gebyrer 5 000 5 000 5 000 768 
12420 Driftsavtale IT - arkiv 55 000 55 000 55 000 52 704 

  
Sum kj.varer og tjen. i 

tjen.produksj. 457 000 452 000 452 000 370 871 
          

12704 Revisjon 26 000 25 000 25 000 23 975 
13721 Kjøp av regnskaps- og lønnstjenester 40 000 40 000 40 000 34 967 

  Sum kj. av tjen.erstatter egenprod. 66 000 65 000 65 000 58 942 
          



38/17 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2018 - 15/00168-4 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2018 : Budsjett ROKUS 2018

14/17 Budsjettforslag 2018 for Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS - 16/00070-13 Budsjettforslag 2018 for Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS : Budsjett 2018 behandlet av styret 1.6.17

 

 

 

Styrebehandlet 1.6.17 

 

7 

14290 Betalt mva  35 000 35 000 35 000 35 405 
  Sum momskomp 35 000 35 000 35 000 35 405 
          

15400 Avsetning til disposisjonsfond        
15700 Overføring inv.regnsk 1 000 1 000 1 000 1 000 
15800 Regnskapsmessig mindreforbruk         

  Sum finansutg./finanstrans. 1 000 1 000 1 000 1 000 
          
  TOTAL SUM UTGIFTER 3 285 370 3 204 400 3 174 500 2 775 598 
            
  INNTEKTER       -9 000 

16201 Div inntekter og refusjoner      -191 926 
16500 Diverse avgiftspliktige inntekter -320 000 -275 000 -275 000 -200 926 

  Sum salgsinntekter -320 000 -275 000 -275 000   
        35 305 

17290 Momskomp. Påløpt i drift -35 000 -35 000 -35 000 35 305 
  Sum refusjoner -35 000 -35 000 -35 000   
          

17500 Aurskog Høland -203 348      -197 606      -197 606    

17501 Eidsvoll -234 143      -228 474      -228 474    

17502 Fet -182 707      -178 491      -178 491    

17503 Gjerdrum -161 693      -158 070      -158 070    

17504 Hurdal -145 800      -142 625      -142 625    

17505 Lørenskog -287 199      -280 032      -280 032    

17506 Nannestad -185 619      -181 320      -181 320    

17507 Nes -222 986      -217 632      -217 632    

17508 Nittedal -232 799      -227 168      -227 168    

17509 Rælingen -208 149      -203 214      -203 214    

17510 Skedsmo -360 064      -350 840      -350 840    

17511 Sørum -208 644      -203 695      -203 695    

17512 Ullensaker -277 218      -270 333      -270 333    

18900 Overføring fra andre       -2 765 775 
  Sum overføringer -2 910 370 -2 839 500 -2 839 500   
        -28 583 

19000 Renteinntekter -20 000 -20 000 -20 000   
19300  Bruk av tidligere års nto. dr.res.        
19400 Bruk av disposisjonsfond   -34 900   -28 583 

  Sum finansinnt./finanstrans. -20 000 -54 900 -20 000   
        -2 995 284 
  TOTAL SUM INNTEKTER -3 285 370 -3 204 400 -3 169 500 -3 043 500 
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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.  
 
 
 

 



38/17 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2018 - 15/00168-4 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2018 : Budsjett 2018 RRI 2018

ROMERIKE REVISJON IKS 

VEDTATT AV STYRET I RRI 20.06.2017  Side 7 

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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Arkivsak-dok. 16/00030-24 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 
Gjerdrum kontrollutvalg 25.09.2017 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING VED REVISJONEN 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
Saksframstilling: 
Denne saken er satt opp i tilfelle revisjonen har noe å orientere om ut over de sakene 
som står på sakslisten. 
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Arkivsak-dok. 15/00232-27 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 
Gjerdrum kontrollutvalg 25.09.2017 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
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