
Fet kontrollutvalg

Dato: 12.09.2017 kl.18:00 

Sted: Formannskapssalen, Fet rådhus 

Notat: 

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil +47 90 11 88 74 evt.

på e-post kjnord@lorenskog.kommune.no. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

Lørenskog  04.09.2017 

For leder i Fet kontrollutvalg, Helge Ullerud 

Kjell Nordengen 

Rådgiver 



Saksliste
 

Saker til behandling 

24/17 Referater 3 

25/17 Varsel via kommunens varslingstjeneste - påstander om brudd på barnehageloven 13 

26/17 Forvaltningsrevisjonsprosjekt byggesaksbehandling - justert prosjektplan 33 

27/17 Prosjektplan: Forvaltningskontroll og oppfølging av tidligere eierskapskontroll i Romerike krisesenter

IKS 43 

28/17 Rapportering revisjonsåret 2016/2017 53 

29/17 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2018 85 

30/17 Engasjementsbrev fra Romerike revisjon IKS 110 

31/17 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet 117 

32/17 Orientering ved revisjonen 122 

33/17 Eventuelt 123



24/17 Referater - 15/00226-34 Referater : Referater

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 15/00226-34 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 
Fet kontrollutvalg 12.09.2017 
 
 
 

   
 
 

REFERATER 

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

1. Skatteinngang mai 2017 
2. Skatteinngang juni 2017 
3. Skatteinngang juli 2017 
4. Saker til behandling 



24/17 Referater - 15/00226-34 Referater : Skatt 05-17

 
Nedre Romerike kemnerkontor    mai 2017 
 
 

 

 Denne måneden Akkumulert 

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

Skatteinngang 97 020 050 95 429 000 93 539 722 249 728 867 243 492 000 234 011 497 

Avvik i kroner   1 591 050 3 480 328   6 236 867 15 717 370 

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

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

Skatteinngang 63 693 001 63 992 000 64 665 340 164 051 101 163 278 000 156 832 309 

Avvik i kroner   -298 999 -972 339   773 101 7 218 792 

Avvik i prosent   -0,5 % -1,5 %   0,5 % 4,6 % 

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

Skatteinngang 140 725 864 138 550 000 138 911 445 367 259 395 353 517 000 342 228 844 

Avvik i kroner   2 175 864 1 814 419   13 742 395 25 030 551 

Avvik i prosent   1,6 % 1,3 %   3,9 % 7,3 % 

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

Skatteinngang 318 632 155 301 049 000 296 784 565 798 186 918 768 141 000 738 731 399 

Avvik i kroner   17 583 155 21 847 590   30 045 918   59 455 519 

Avvik i prosent   5,8 % 7,4 %   3,9% 8,0 % 

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

Skatteinngang 92 443 681 95 285 000 91 995 976 251 902 957 247 740 000 235 148 580 

Avvik i kroner   -2 841 319 447 705   4 162 957 16 754 377 

Avvik i prosent   -3,0 % 0,5 %   1,7 % 7,1 % 

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

Skatteinngang 71 229 489 70 762 000 65 455 075 177 965 006 180 553 000 167 844 741 

Avvik i kroner   467 489 5 774 414   -2 587 994 10 120 265 

Avvik i prosent   0,7 % 8,8 %   -1,4 % 6,0 % 
 

Arbeidsgiverkontroll 
 Mål antall 

kontroller 
Gjennomførte 

kontroller 
Endring 

inntektsgrunnlag 
Endring avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner  246 105 15 832 946 7 586 823 

 
Gebyrinntekter  

 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 
Gebyr skatt 226 441 941 711 1 041 550 -99 839 

 

 
  



24/17 Referater - 15/00226-34 Referater : Skatt 05-17

 

 
 

Analyse av skatteinngangen.  
Innbetalingene i denne perioden fordeler seg på disse skatteartene (dette er kun inntektsposter, summen av disse er 
ikke lik total skatteinngang for kommunen). Alle tall i hele tusen: 
  

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
kommuner 

Innbetalt forskuddstrekk 
fra arbeidsgivere i egen 

kommunen 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt 
fra personer 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Rælingen 74 769 71 941  15 610  14 802 168 622 14 732  14 137 
Fet 47 014 43 826  13 317 12 735  45  268  8 800 13 404 
Nittedal 64 973  61 254 62 735  61 414  897  808 23 410  27 345 
Skedsmo 34 807 41 731  253 715  231 958  1 338  1 070  56 254  47 635  
Sørum 57 943  56 085  29 245 26 680 487 329 12 469  16 820 
Aurskog H 41 482 39 284  22 914 20 940 228  217  13 502 11 421 

 
 

Endring i % 
2016-2017 

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
og i egen kommune 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt fra 
personer 

Rælingen 4,2  -73,0  4,2  
Fet 6,7 -83,2 -34,3  
Nittedal 4,1  11,0  -14,4  
Skedsmo 5,4 25,0  18,1 
Sørum 5,3  48,0  -25,9  
Aurskog H 6,9 5,1  18,2  

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

0227 Fet 96,3 94,1 99,9 99,5     97,9 

0228 Rælingen 96,8 92,7 99,9 99,8 98,3 

0231 Skedsmo 96,3 93,5 99,9 99,8 98,4 

0226 Sørum 98,1 93,6 99,9 99,7 99,3 

0233 Nittedal 98,0 94,0 99,9 99,8 97,0 

0221 Aurskog H. 96,2 90,5 99,9 99,8 98,3 

∑ Kemnerkontoret       96,9 %     93,1 %     99,9 %     99,7 %      98,2 % 

0229 Enebakk 97,8 94,2 99,7 99,6 98,6 

0230 Lørenskog 95,7 89,6 99,9 99,8 99,5 

0235 Ullensaker 96,8 91,2 99,9 99,7 98,6 
 
 
 

Kommune Foreløpig fordelingstall for 
inntektsåret 2017 

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

 

 Denne måneden Akkumulert 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arbeidsgiverkontroll 
 Mål antall 

kontroller 
Gjennomførte 

kontroller 
Endring 

inntektsgrunnlag 
Endring avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner  246 130 16 313 534 8 067 411 

 
Gebyrinntekter  

 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

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

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
kommuner 

Innbetalt forskuddstrekk 
fra arbeidsgivere i egen 

kommunen 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt 
fra personer 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

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

 
 

Endring i % 
2016-2017 

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
og i egen kommune 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt fra 
personer 

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

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

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

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

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

0226 Sørum 98,6 93,9 99,9 99,8 99,3 

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

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

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

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

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

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

Kommune Foreløpig fordelingstall for 
inntektsåret 2017 

Fet 30,44 
Rælingen 29,94 
Skedsmo 30,62 
Sørum 30,54 
Nittedal 30,40 
Aurskog Høland 30,07 



24/17 Referater - 15/00226-34 Referater : Skatt 06-17

 

 
 

 



24/17 Referater - 15/00226-34 Referater : Skatt 07-17

 
Nedre Romerike kemnerkontor    juli 2017 
 
 

 Denne måneden Akkumulert 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arbeidsgiverkontroll 
 Mål antall 

kontroller 
Gjennomførte 

kontroller 
Endring 

inntektsgrunnlag 
Endring avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner  246 134 16 471 791 8 067 411 

 
Gebyrinntekter  

 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

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

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
kommuner 

Innbetalt forskuddstrekk 
fra arbeidsgivere i egen 

kommunen 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt 
fra personer 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

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

 
 

Endring i % 
2016-2017 

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
og i egen kommune 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt fra 
personer 

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

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

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

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

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

0226 Sørum 98,6 93,7 99,9 99,7 99,3 

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

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

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

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

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

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

Kommune Foreløpig fordelingstall for 
inntektsåret 2017 

Fet 30,44 
Rælingen 29,94 
Skedsmo 30,62 
Sørum 30,54 
Nittedal 30,40 
Aurskog Høland 30,07 
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Kontrollutvalget i Fet kommune 

 
Saker til behandling 2017 
 
 

Møte Saker til behandling 

24.01.2017  Kontrollutvalgets årsrapport 
 

07.03.2017  Bestille forvaltningsrevisjonsprosjekt 
 Henvendelse til kontrollutvalget 
 Orientering om læringsresultater i Fet-skolen 

 

25.04.2017  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 

 

30.05.2017  Henvendelse til kontrollutvalget 

 Prosjektplan byggesaksbehandling  
 Prosjektplan Strandveien 1 AS 

 

12.09.2017  Budsjett for kontroll og tilsyn 

 Rapport revisjonsåret 2016/2017 
 Varslingssak fra kommunestyret 
 Prosjektplan for en eierskapskontroll og 

forvaltningsrevisjon i Krisesenteret 
 Justert prosjektplan byggesaksbehandling 

 

17.10.2017  Orientering om arbeidet med en strategi mot 

arbeidskriminalitet og sosial dumping 
 

12.12.2017  Forvaltningsrevisjonsrapport byggesaksbehandling  

 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 
AS 
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Arkivsak-dok. 15/00197-7 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 
Fet kontrollutvalg 12.09.2017 
 
 
 

   
 
 

VARSEL VIA KOMMUNENS VARSLINGSTJENESTE - PÅSTANDER 
OM BRUDD PÅ BARNEHAGELOVEN 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget finner ikke grunn til å foreta noe ytterligere i varslingssaken. 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  
Saksutskrift av kommunestyrets sak 50/17 
 
Saksframstilling: 
 
Bakgrunnen for saken 
Kommunestyret behandlet budsjett 2017 og handlingsplan 2017- 2020 den 12. 
desember 2016. Ved behandlingen ble det vedtatt å flytte 48 barnehageplasser fra 
Garderåsen barnehage til Læringsverkstedet Østersund Idrettsbarnehage fra 1. 
august 2017.  
 
Fet kommune har en varslingstjeneste som driftes av BDO compliance og 
granskning. Den 7. mars 2107 mottok kommunen varsel om brudd på 
barnehageloven i forbindelse med den vedtatte flytting av barnehageplasser. Varsler 
er anonym. Da varslet gjelder kommunestyret vedtok dette den 22. mai 2017 at 
saken skulle oversendes kontrollutvalget til behandling. 
 
Varsler beskriver forholdet som følger: 
 
«Fet kommune har brutt barnehageloven ved å tvangsflytte 23 barn fra Garderåsen 
barnehage uten: 

- å høre foreldrer 
- å høre barn 
- utrede barnas beste 

Dette kan være en brudd på flere ledd i barnehageloven og i 
barnehagekonventionen. 
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BDO har i orientering om mottatt varsel oppgitt momenter i sin analyse og vurdering. 
Det vises til vedlegg. Anbefalingen fra BDO er at Fet kommune kartlegger prosessen 
av flytting av barn ved Garderåsen med fokus på etterlevelse av gjeldende regelverk. 
Det har blitt opplyst at det ikke har vært noen lovlighetskontroll på vedtaket om 
flytting av barnehageplasser. 
 
I og med at det er kommunestyret som har oversendt saken til kontrollutvalget plikter 
utvalget å behandle saken. Slik vedtaket i kommunestyret er formulert er det opp til 
kontrollutvalget å avgjøre utfallet av behandlingen. 
 
Kontrollutvalget skal rapportere resultatet av sitt arbeid til kommunestyret. 
 
Om varsling 
Varsling er å si i fra om kritikkverdige forhold i kommunen. Eksempler på 
kritikkverdige forhold er brudd på lovregler, interne retningslinjer eller etiske normer. 
Det kan også være mobbing, seksuell trakassering, diskriminering, rusmisbruk, 
dårlige arbeidsforhold, forhold som er til fare for liv og helse, farlige produkter, 
underslag, tyveri, bedrag, korrupsjon, økonomisk utroskap m.m. Kritikkverdige 
forhold kan også være at tjenestemottakere ikke får ivaretatt sine rettigheter. 
 
Fet kommune har en varslingsordning der alle kan varsle via kommunens nettside. 
 
Varsler skal motta bekreftelse på at varslet er mottatt og informasjon om hvilken 
oppfølging varslet vil få. Når saken er ferdig behandlet skal varsler få informasjon om 
det. Dersom det er gjort funn vil det som hovedregel bli gitt en kort orientering om 
dette. I dette tilfellet er varsler anonym slik at det ikke er mulig å gi tilbakemelding. 
 
Vurdering 
I varslet er det påstått brudd på lovregler. Lovbrudd kan være et kritikkverdig forhold. 
Imidlertid er det slik at varslingsinstituttet er tenkt for forhold som ikke er kjent. 
Flytting av barnehageplasser har vært kjent i kommunens saksdokumenter som også 
er utlagt på hjemmesiden. Saken har skapt stort engasjement og det var vært mulig å 
fremme synspunkter overfor beslutningstakerne under hele prosessen. Vedtaket er 
truffet av kommunens øverste organ, kommunestyret. Varslingsinstituttet er ikke tenkt 
eller egnet for slike forhold. 
 
En lovlighetskontroll ville ha vært mer egnet i dette tilfellet, men ble ikke benyttet. Da 
måtte tre eller flere av kommunestyrets medlemmer brakt avgjørelsen inn for 
departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet. Departementet har delegert 
lovlighetskontroll til Fylkesmannen. Fristen for å kreve lovlighetskontroll er 3 uker 
regnet fra det tidspunkt avgjørelsen ble truffet. Fylkesmannen kan også på eget 
initiativ ta en avgjørelse opp til lovlighetskontroll. I de tilfeller krav om 
lovlighetskontroll ikke er fremsatt som nevnt ovenfor skal det svært mye til at 
Fylkesmannen gjør dette på eget initiativ. 
 
Dersom kontrollutvalget skal gjennomgå prosessen for flytting, med fokus på 
etterlevelse av gjeldende regelverk, er det mest nærliggende å be revisjonen gjøre 
dette. Vedtaket om flytting er iverksatt. Uansett hva en gjennomgang skulle 
konkludere med er det lite trolig at vedtaket blir reversert.  
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Konklusjon 
Ut i fra en samlet vurdering innstiller sekretariatet på at kontrollutvalget ikke foretar 
noe ytterligere i saken. 
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Fet kommune 
Sammen skaper vi trivsel og utvikling 
 
SAMLET SAKSPROTOKOLL 

Arkivsak: 2017/1669-136 

Arkiv: A10 

Dato: 21.03.2017 

 
Saksbehandler: Julie Størksen Hagesæter 

 
 

 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
55/17 Formannskapet 24.04.2017 
50/17 Kommunestyret 22.05.2017 

 

Varsel via kommunens varslingstjeneste - påstander om brudd på 
barnehageloven 

 

Rådmannens innstilling: 
Rådmannen anbefaler at saken oversendes kontrollutvalget til behandling 

 
 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.04.2017  
 

Formannskapets behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets enstemmige innstilling: 
Saken oversendes kontrollutvalget til behandling 
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Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.05.2017  
 

Kommunestyrets behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets enstemmige vedtak: 
Saken oversendes kontrollutvalget til behandling 
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Vedlegg: 
1 Orientering om mottatt varsel 
 

Dokumenter som ligger på saken: 
Kommunestyrevedtak 12.12.16 - Budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 

Bakgrunn for saken: 
Vedtak i budsjett 2017 om å flytte 48 barnehageplasser fra Garderåsen barnehage til 
Læringsverkstedet Østersund Idrettsbarnehage fra 01.08.17 og mottatt varsel via kommunens 
varslingstjeneste vedrørende brudd på barnehageloven.  

Saksutredning: 
Fet kommune har en varslingstjeneste som driftes av BDO compliance og gransking. 7. mars 
mottok kommunen varsel om brudd på barnehageloven i forbindelse med flytting av 
barnehageplasser fra Garderåsen barnehage. Varsler er anonym. 
Varslet er rettet til kommunestyret. Da kommunestyret ikke kan behandle et varsel på seg selv 
anbefaler rådmannen at saken oversendes til kontrollutvalget. 

Rådmannens vurdering: 
Saken oversendes kontrollutvalget for videre behandling. 
 
 
 
 

RÅDMANNEN I FET 
 
 

Ingrid Flesland 
(sign) 
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IBDO
Melding fra BDO Compliance og gransking

Fet kommune

Orientering om mottatt varsel inkl. BDOs anbefaling

Løpenummer: 01-2017

Forholdet gjelder:

[:l Korrupsjon/økonomi [:l Mobbing/trakassering [:l Diskriminering D  Rasisme

. Annet (Spesifiser nedenfor)

Påstander om brudd på barnehageloven

Sted for forholdet: Fet kommune, Garderåsen barnehage

Tid for mottak: 7. mars  2017

Mottakskanal: Webskjema

Varsler: Anonym

Resyme av innholdet i meldingen:

Varsler opplyser om brudd på barnehageloven ved flytting av barn fra Garderåsen barnehage ljanuar

2017.

Varsler beskriver forholdene som følger:

«Fet kommune har brudd barnehageloven ved å  tvangsflytte 23  barn fra Gårderåsen [sic]

barnehage uten:

-  å  høre fore/drer [sic]

-  å  høre barn

-utrede barnas beste

Dette kan være en brudd på flere ledd i barnehageloven og ( barnekonventianen [sic].»

Varselet er  I  sin helhet vedlagt denne orienteringen.

Momenter I 8005 analyse og vurdering:

Varsler henviser til facebooksiden til Fet Arbeiderparti, hvor temaet diskuteres og redegjøres for i en

post 11. februar 2017: ht s: :

Konfidensleit

Fet kommunes varslingstjeneste - Melding om mottatt varsel
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IBDO
Melding fra BDO Compliance og gransking

Varsler henviser videre tll artikler knyttet til saken, herunder:

.  htt  :  www.ab n heter. o n h ter 17 02  2  527944 i -fr e  —  istillitsfo sla  -

mot—radmannen- a-mlnsak.no

' htt  :  www.fubh .no naar-barneha ens-or aniserin -endres.295729.no.html

Artiklene nevnt over er vedlagt denne orienteringen.

Videre anbefaler varsler  å  ta kontakt med Garderåsen barnehage, rådmannen i Fet kommune og

Mette Sperre (representant for Miljøpartiet De Grønne).

Barnehageloven §8 Kommunens ansvar, tilsier at «Kommunen er lokal barnehagemyndlghet.

Kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene drives isamsvar med gjeldende regelverk.»

Videre har kommunen «rett til innsyn i dokumenter og adgang til barnehagelokaler i den utstrekning

dette anses nødvendig for  å  ivareta kommunens oppgaver.»

BDOs anbefaling/konklusjon:

BDO anbefaler at Fet kommune kartlegger prosessen for flytting av barn ved Garderåsen barnehage

som det varsles om, med fokus på etterlevelse av gjeldende regelverk.

Dato: 9. mars 2017

Varselmottaker/saksbehandler: Vibeke Bisschop-Mørland

Konfldenslelt

Fet kommunes varslingstleneste —- Melding om mottatt varsel
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I BDO
Melding fra BDO Compliance og gransking

Varsel i sin helhet

Nr

Startet

Fullført
(1) Jeg ønsker å være

anon m

(2) Fullt navn

3 Avdelin

(4 E- st adresse

(5 Telefonnummer

(6) Din tilknytning til Fet
kommune?

(7) Navn og adresse på den
avdelingen eller enheten i

Fet kommune som varselet

elder:

(8) Oppgi nærmere hvilken
del av kommunen

(kommunalt selskap] enhet/

avdeling/ gruppe/
fa område) varselet elder?

(9) Når eller i hvilket tidsrom
skjedde handlingen eller

forholdet som det varsles

om?

(10) Hvor skjedde

handhn en?

(11) Gl en nærmere

beskrivelse av det forholdet

du varsler om:

(12) Hvilke undersøkelser

mener du kan gjøres for å

avdekke og dokumentere

det forholdet du varsler om?

(13) Har du andre relevante

kommentarer til det

forholdet varslet "elder?

(14) Hvilke tiltak kan
gjennomføres for å motvirke
eller forebygge det/de

kritikkverdige forhold du

varsler om?

22

03.07.2017

03.07.2017

.la

lnnbygger

Kommunestyret

barneha edrift

'  nuar 2017

I Rådhuset.
Fet kommune har brudd barnehageloven ved å tvangsflytte 23 barn fra

Gårderåsen barnehage uten:
-  å høre foreidrer
-  "å høre barn
-  utrede barnas beste

Dette kan være en brudd på flere ledd i barnehageloven og i

ba rnekonventionen.

Ta kontakt med barnehagen på Garderåsen.
Se på diskusjon som pågår l facebook-siden til FET AP:
https://www.facebook.com/FetArbeiderparti/ posts/13906282476482”

Snakk med rådmannen i Fet kommune.

Snakk med Mette Sperre (Fet MDG  .

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2017/02/23/195279441/innbyggere-
fremmer—mistillitsforsla -mot-radmannen-pa-minsak.no

Utfasing av barnehagen på Garderåsen.

Eller oppbygging av tilstrekkelig kapasitet  -  etter alt er det bygget 30 nye

eneboliger rett for kutt  l  barnehageplasser.

http://www.fubh .no/naar-bameha ens-or aniserin -endres.295729.no.html

Konfidensielt

Fet kommunes varslingstleneste  — Melding om mottatt varsel
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IBDO
_

Melding fra BDO Compliance og gransking

Vedle": artikler henvist til I varselet

1. Artlkkel l—lnnbvggere fremmer mistillitsforslag mot rådmannen på MinSak

2. Artikkel z—Foreldrene må tas med på råd  — FUB (Foreldreutvalget for barnehager)

Konfldenslelt

Fot kommunes versllnlstlenuto - Melding om matt-tt vlnel
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83.2317 Innbyggere fremmer mistillits'lnrslag mot råd-navlen på MinSak.no  l  ABC Nyheter

(0 MENY

NYH ETER V

lnnbyggere fremmer mistillitsforslag mot rådmannen på
MinSak.no

-Det er vår måte som innbyggere å  si at dette  ikke  er en  grei  måte  å  behandle oss på. sier Daniel  Mohn-
Reinaas og Møyfrid Aandstad l Fet kommune.

!

—-—  —»---- —- 1 [ I

vi

I

l

1' . -' I  ' '  "*

å»,

,.

 

agar!
e.,- _.

De to lnnbyggeme Denlel Mohn-Reinen: og Møyfrid Aandstad. som begge er berørt av et Fet kommune I desember besluttet å legge ned

barnehageplasser l Garderåsen barnehage, står bak et multilateral” mot rådmannen i kommunen. De har brukt nettsiden Mlnsekno tll a fremme

forslaget. Foto: Privat

Leni Aurora Brækhue

23.022011 kl. 10:33 f Del (47) .  Kommentarer (2)
OPPDATERT 23.02.2017 kl 12.40 (httpszllwww.fecebook.com/ehererlsharerphp?

=http1/Iwww.abcnyhetemolnyheter/ZM7102/2311 95279441/innbyggere-

htt/wwwebcnyhetornolnyheterlzot7/02/23/195279441Ilnnbyggere-frernmer-mlstlIIItefu'slaq-mot—radmampa-mlmakm 1/8
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8.3.2017 Innbyggere fremmer mistillitsforslag mot rådmannen på MinSakno  l  ABC Nyheter

fremmer-mistiiIitsforsiag-mot-radmannen-

pa—minsak.no)
Wa nettsiden Minsak.no (httpszliminsaknol) kan innbyggere  foreslå  saker som de mener vil gjøre kommunen eller

fylkeskommunen de bor i bedre.

Siden nettsiden ble opprettet ijanuar 2013 har det blitt fremmet cirka  1000  saker gjennom Minsak.no. opplyser

Kommunal- og modemiseringsdepartementet, som drifter siden, til ABC Nyheter.

Dersom man foreslår en sak og samler nok underskrifter, kan man kreve at saken blir behandlet (Se faktaboks.)

I Fet kommune i Akershus har vedtaket om å legge ned 48 plasser i Garderåsen barnehage blitt en betent sak. som

har resultert i at to saker har blitt fremmet på Minsak.no.

i begynnelsen av februar fremmet en innbygger forslag om å få saken om nedleggelse av barnehageplasser

behandlet på nytt (https://minsak.no/sak/1148). Saken fikk på kort tid langt over det krevde antallet underskrifter.

Onsdag ble Minsak.no brukt til å fremme mistillitsforslag mot rådmannen i Fet kommune på bakgrunn av håndteringen

av saken. Forslaget er skrevet av de to innbyggerne Daniel Mohn-Reinaas og Møyfrid Aandstad.

Torsdag morgen hadde forslaget fått flere signaturer enn det som kreves for at kommunestyret skal behandle saken.

Les også: Hver tredje nordmann får en ny kommune

(http/Im.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2017I02/22l195279712ihver-tredje-nordmann—far—en—ny—kommune)

—  Tar ikke hensyn til barnas beste

Mohn-Reinaas er selv direkte berørt av det politiske vedtaket. som betyr at hans barn mister barnehageplassen i

Garderåsen barnehage og må flytte til en annen barnehage mye lengre unna. Men mistillitsforslaget fremmes på

grunn av hvordan prosessen har vært gjennomført, forklarer han til ABC Nyheter.

— Vi forstår at administrasjonens oppgave er å gjennomføre et politisk vedtak. Det vi har vært opptatt av er at det

gjøres på en ryddig måte som oppfattes rettferdig og gjennomtenkt for alle berørte. Men her har administrasjonen

anført av rådmann Trine Myrvold Wikstrøm og kommunalsjef Stein Røssaak trumfet gjennom noe som på ingen måte

tar hensyn til barnas beste, sier Mohn-Reinaas til ABC Nyheter.

«Resultatet av prosessen er at 23 barn, tilfeldig trukket ut i en loddtrekning, blir tvangsflyttet fra Garderåsen

barnehage til Fet Arena.  7  av barna er de eneste fra sin avdeling eller årskull. De må alle flytte fra gode venner. trygge

voksne og vente omgivelser til noe nytt, kanskje helt alene.  6  av barna er førskolebarn som har gledet seg til det siste

året ved Garderåsen barnehage sammen med de 20 andre barna som skal begynne på Garderåsen skole. Dette får

de ikke oppleve, men blir i stedet flyttet til en bemehage som liggeri en annen skolekrets». skriver Mohn-Reinaas og

Aandstad på Minsak.no (https://minsak.nolsakl1166).

Les også: Slagsvold Vedum:  — Tvang er udemokratisk

(http:l/www.abcnyheter.nolnyheter/2017/02/21/195279652/slagsvoId-vedum-tvang-er-udemokratiskj

— Siste mulighet til å påvirke

Mohn-Reinaas forklarer at de ser på Minsak.no som en siste mulighet til å uttrykke at de ikke aksepterer kommunens

håndtering av saken.

— Nå har vi forsøkt alle andre tenkelige måter å påvirke. alt fra samarbeid og forslag til formelle klager uten å møte noe

annet enn arroganse. Når FAU etter møter med administrasjonen ser seg nødt til å skrive at de ikke har tillit til

prosessen og Ikke kan stille seg bak gjennomføringen, sier vel det sitt Da føler vi at å fremme et mistillitsforslag som

kommunestyret må ta stilling til. er det eneste kortet vi har Igjen å spille. Det er vår måte som innbyggere å si at dette

Ikke er en grei måte å behandle oss på.

Han får støtte fra Møyl'rid Aandstad som har to barn i Garderåsen barnehage. Hennes barn får beholde plassen i

barnehagen. men blir likevel berørt av vedtaket, forklarer hun.

httplvwwbenyhehrJdnyhetermUWt95279441iimbyggere-fremma-misliliitaforelq-mot—radn mpmimalcm
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8.32017 lrfbyæere fremmer mistillitstorslag mot rådmamen på MinSak.no  [ABC  Nyheter

—  Selv om vi er blant de «heldige» så rykkes barna opp av bamegruppen de er kjent  med.  og noen av mine barns

beste venner har mistet plassen sin. sier Aandstad til ABC Nyheter.

— Det kan virket voldsomt og ekstremt å fremme et mistillitsforslag på denne måten. men vi ser som en siste mulighet

til å nå frem med vårt syn. Det har vært en kort og lite involverende prosess.  w  har forsøkt  l  alle kanaler å nå frem

med forslag og bidrag. vi har bedt om samtaler og kommet med konkrete innspill. men vi møter i stor grad lukkede

dører. fortsetter hun.

Les også: Regjeringen tvinger fram åtte nye kommuner

(http://wwwabcnyhetemolnyheterlpolitikkfzm71021221195279712Iregjeringen-tvinger-iram-atte-nye-kommuner)

- Jeg iverksetter et politisk vedtak

Rådmann Trine Myrvold Wikstrøm ønsker ikke å si noe om hvordan kommunen vil forholde seg til mlstillitsforslaget.

— Jeg iverksetter et politisk vedtak som ble fattet i Fet kommune 12. desember 2016. Og utover det har jeg ingen

kommentar. sier rådmann Trine Myrvold Wikstrøm til ABC Nyheter.

Kommunal- og modemiseringsdepartementet som sier de ikke kan se at Minsakno er brukt til å fremme et

mistillitsforslag tidligere,

— Loven sier at lnnbyggeme kan fremme forslag som gjelder «kommunens virksomhet». Det er kommunestyret selv

som tar stilling til om forslaget gjelder «kommunens virksomhet». opplyser departementet til ABC Nyheter.

- Bra for lokaldemokratiet

I  forbindelse med at departementet lanserte en mobilversjon av Minsak.no ijanuar. uttalte kommunal- og

moderniseringsmlnister at det er bra for lokaldemokratiet at det er enkelt for innbyggerne å komme med forslag til

kommunen de bor i:

— Det er viktig at innbyggerne blir gitt anledning til  å  involvere seg i små og store politiske saker i kommunen sin. Og

kommunen bør legge til rette for det. sa Sanner i en pressemelding (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/gjer-det—

enklare-a-starte-innbyggjarinitiativ/id2527608l).

Les også: 255 kommuner taper, 171  vinner  på Sanners nye inntektssystem

(httpzllwwwabcnyheter.no/nyheter/2017/02/05/195275140/255—kommuner—taper—171-vinner-pa-sanners-nye-

inntektssystem)

Mer om Minsak.no:

LES MER

f Del (47) (httpe'llwww.lacebook.eomlsharer/sharer.php?u=http:ilwww.abcnyheter.nolnyheterl2017/02231195279441iinnbyggere-

fremmer-mistilIitsforslag-mot-radmannen-pa—rninsak.no)

,  Del pa Twitter (https://twitter.com/share7url=httpzllwwwabonyheter.nolnyheter/2017/02123/195279441linnbyggere-tremmer—

mistillitsforsla -mot dmanne  -  a-ml sek.no&text=lnnb ere fremmer mistillitsforsla mot rådmannen NfinSakno
3 Del på Epost mailto:  subject: C Nylheter: innbyggere !rgegmmer mistilliteforalag mot rådmannen på Minåaåknoabodyåleg

anbefaler deg å lese denne artikkelen fra ABC Nyheter. %OD%0A%OD%0A

http:I/www.abonyhetemolnyheter/ZO17/02/23/195279441hnnbyggere-fremmer-mietillitsforelag—moi—radmannen—pa—minsakno)

.  Gå til kommentarer (2)

Reduksjonen anbefaler

httprJMwwl-Jcnyheter.nolnyhdarlZOiTlOMiWilinmyggare-framma-mlstlllitsfasleg-mot-rednmn—pa-mlmakm
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8.3.2017 innbyggere fremmer mistillitsforslag mot rådmannen på MinSak.no  l  ABC Nyheter

- FIS-anken kan NBA-st]:

ødelegge Johaugs milepæl
karriere (https://v

MEST LEST MEST LEST (hläfdMW-abcnyheief-HOW

Johaug-rival om enken:- Fire dødsfall l norske Uføre I  Oslo blir fratatt enken-kan-odelegge—
Jeg gir tommel opp alpinanlegg denne bostøtten johaugs-karnere)

(https://www.abcnyheter.noWWHEm7/03/07/195283h395dhnugmbcnyhetenno/penger/okonomi/2017/03/07/19528:
rival-om-anken  -jeg-gir- (hltps ://www. abcnyheter. noAMeWIBMHQS’IOB/ 1 95283826/fire-

tommel-opp) dodsfall-i-norske- bostotten) Det trygge kredittkortet- Denne b
alpinanlegg-denne- nå er fordelene blitt enda best l te

sesongen) bedre (https://E

(httpzlltra ck.adform.net/C/?

ANNUNSI XNNUNSI- MEST DELT 93555935”) ANNuNf;

3 gode grunner tll  å  bruke Nå får du knellpris på Rasende pensjonister

kredittkort Noreme's med aksjon mot NAV og

(httpszllikanobank.no/nyhetuflflfifF-“°deller statsråd ”“9".
med-kredittkort? (httpszllad.doubleclick.neUdWrflWMWQBfiBfiflW/QMJWHM

STROSSLE (HTTPJNVWWSTROSSLE. COM!)

Mest lest

Forskning: Smarte strømmålere med awlk opptil 582 prosent
(Ipengerlokonomil2017/03/08/195283874Iforskning-smarte-strommalere-med-awlk-opptil-582-prosent)

Bombetrusler mot barneskoler over hele landet (Inyheter/ZO17/03/08/195283875/bombetrusler-mot-
barneskoler-over-hele-landet)

Omstridt asylpraksis gir rekordtall (Inyheter/politikk12017/03/08/195283192/omstrldt-asylpraksis-gir-
rekordtall)

Bli med til kunaenes land i Panama (Irene/2017/03/08/195282645/bll—med—til-kunaenes-land-i-panama)

Støre: — Regjeringen passiv i møte med høy arbeidsledighet og lav jobbvekst
(lnyheter/norge/2017/03/07/195283703/store-regjerlngen-passlv—i-mote—med-hoy-arbeidsledighet-og—Iav-
jobbvekst)

Mest delt

"Folk flest" har fått ti kroner dagen i skattelettelser (Ipenger/okonomil2017/03/08/195283812/folk-flest-
har-fatt-tl-kroner-dagen-i-skattelettelser)

Hijabdømt frisør til kamp mot nazi-vits (Inyheterl2017/03/08/195283849/hljabdomt-frisor-tll-kamp-mot-
nazi-vits)

FAFO-rapport: En av fem sex-trakassert på jobb (lnyheter/2017/03/08/195283818Ifafo-rapport-en-av-fem-
sex-trakassert-pa-jobb)

Bombetrusler mot barneskoler over hele landet (lnyheter/2017I03I08I195283875Ibombetrusler-mot-
barneskoler-over—hele-landet)

Kvinner lever lenger og har mindre pensjon  -  men det er lyspunkter
(Ipengerlokonomi/2017I03I08I195283441Ikvlnner-lever-lenger-og-har-mindre-pensjon-men-det-er—
lyspunkter)

http://www.abcnyheter.nolnyhslerl2017/02/2311 95279441llnnbyggere-frernmer-m Istillltsforsleg-mot- radmannen-pa-minsak.no 4/8

98



25/17 Varsel via kommunens varslingstjeneste - påstander om brudd på barnehageloven - 15/00197-7 Varsel via kommunens varslingstjeneste - påstander om brudd på barnehageloven : Særutskrift Varsel via kommunens varslingstjeneste - påstander om brudd på barnehageloven

8.3.2017 Utbyggere fremmer mistillitsforslag mot rådmannen på MinSakml ABC Nyheter

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker  velkommen  til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for

menneskene sakene handler om og dine meddebattanter.

Her finner du regler for

Tor Strand. redaktør

 

Diskuter artikkelen her

2  Kommentarer ABC Nyheter . Logg inn

' Anbefal  1 B  Del Beste forst

.  Bli med i diskusjonen
-

.  Stephan Engebretsen - for 13 dager siden

*  httpLiMww .vg .noi'nyheterfm.. .

Kan nesten nesten se ut til et rådmann Trine Myrvold—Wikstrøm har glemt hvor kjedelig det er  å  bli overkjørt av det offentlig.  A  kjøpe

ekstra bil, samt kjøre en time ekstra hver dag for levering l bhg. koster mye mer enn 100 krlmd.

Og hva som verre er. man må forsøke a forklare barn. at det ikke er deres feil at de blir revet bort fra vennene sine ..

A  v  .  Svar  .  Del :

Edwln Helslooi  »  Stephan Engebretsen  -  for til dagersrden

-  Samt at de som er igjen ikke forste” hvorfor sine venner. som de er trygg på. ikke er samme med de for  å  leke med!

115  v  nSvai-Deli

OGSÅ FA ABC NYHETER

Dette er saken som viser et Listhaug har rett Svensk kommentator mener Johaug ble ofret

‘-I-  5— '  .I“:'i  Ill-'I' '  f..-- " -I'lrj-:l ;i.n.i-- -' l‘ -  -' I' -- -i -  l l l  .-.  I  -= :...,-

aogat  —  Skulle ønske at media faktisk kunne formidle mim Brumm—l ——— Svenskene er ei sørgelig folkeferd. men med

nyheter istedetfor a være en sandkasse-arena for venstresiden mange unntak. De har alltid vært storebror og . .

Skei Grande:  -  lkke nytt at enkelte statsråder ikke viser Mette-Marit blant verdens viktigste tenkere
respekt for - -  -
w  muhr-uLm-J -  um .  l  hun-- uim- Dnrl Srrjguii-u —Jeg skulle gjerne kommentert denne. men jeg

Pol SolVJnc  —  Det hadde vært bedre om barnevernet tok ansvar finner ikke ord.

for Venstre.

Abonner o Logg Dlsqus Ill på din nett-ido Legg til Dleque i.ogg til B Personvern

Siste 12:24:02

12:00 - Det er ikke uvanlig at personer har underskudd på vitamin B12

(IIivet/2017/03/08/195283891Idet-er-ikke-uvaniig—personer-har-underskudd-pa-vitamin-b12)

12:00 Forskning: Smarte strømmålere med avvik opptil 582 prosent

(lpenger/okonomi/2017103/08” 95283874/forskning-smarte—strommalere-med-avvik—opptiI-SBZ—prosent)

11:45 «Hvorfor er det vi som må gjemme oss»

(lnyhete r/201 7/03/08/19528390B/hvorfor-er-det-vi-som-ma-gjemme-oss)

11 :33 Topp-republlkaner har Ikke sett noen bevis mot Barack Obama

(lnyheter/201  7/03/08/19528391  Bltopp-repubiikaner-her—lkke-sett-noen-bevis—mot-barack-obama)

httpjlwww.abcnyhetor.nolnyheterl2017/02/23/195279441/lnnbyggero-fremmer-mistillitsforslag—mot—redmannen—pe—minsakno
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8.3.2017 Imbyæore fremmor mlwllitsforslag mot rådmannen på Ml  l  ABC Nyheter

11:33 Greske bønder  slåss  med politiet  I  Aten

«nyheter/2017/03/08/195283916/greske-bonder—slass—med-poliliet-i—aten)

Hold deg oppdatert på  siste  nytt  (Isiste)

Q
SISTE (ISISTE)

NYHETER (INYHETER)

PENGER (IPENGERIOEKONOMI)

LIVET (ILIVET)

MOTOR (MOTOR)

REISE (IREISE)

DATALIV (IDATAUV)

VIDEO (NIDEO)

VERET (NAER)

A  -  A (ITEMAER)

Søk Q

NYHETER

(I)

'l'lps ou pi: l7 71 lø 11 oil-r Hpsgnbcnyhmmo (mailtozupsgabcnymhmo)

f !
oulpzllwww.facebook.comIABCNyhetu) (hflprlltwiuemomlabcnyheter)

Adm. dlr. og Insvnrilg Malibu Espen Udland (mallozespenudandæslaneldenm)

Rodin-r: Tor Strand (mnutozloulrandgslmmnm)

Ad-oorvlng pound by OaleClick for Publishers (hum:lIwww.doublacIickbygoogle.com/aoluflonslrevmue~mmagementl)

ABC Nyhalor Sitemap (htlp:/lwww.abcnyhehr.ndsltunqn)

Amonseprowkler (hl!p:llorn.ulansiden.nulproduklerlmc-nyheterl)

Om oss (mtpzllomjtmaldenmdmerkerlabcnyholerl)
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8.3.2017 Innbyggere fremmer mistilliisforslag mot rådmannen på MinSaimOlABC Nyheter

Kontakt (hnpzllom.slanslden.no/kontaktl)

ABC Nyheter arbeider etter Redaktørplakaten  (mpzllwww  noted mlRednkieemnsvariRedakioerpiekaien) og Vær Vanem-plakatene (hitpzllpresse nolpiuleliske—

regler/vaer-vamom-plakatenl) retningslinjer for god presseskikk

Copyright  0  ABC Slansiden AS

ABC Nyheier er en del av ABC Startsiden AS (http:l/om.siarisiden.no)

PERSONVERNPOLICY (HTTP:IIOM.STARTSIDEN.NOIRETNlNOSLINJER-FOR-P!RSONVERNI)

OM SELSKAPET (HTTPWOM.STARTSIDENMOIOM-OSSI) VARE PRODUKTER (Hm:ll0M.START8lDEN.NOIANNONSEINFOI)

KONTAKT OSS (HTI'P:IIOM.START8IDENNOIKONTAKTI)

http:/IwwwabcnyheterxdnyheterlZOW/OZZBM95275441linnbygsefa-fremmar-misfilllufarslag-mot-radmmv-pa-minsakno wa
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8  3.2017 Innbyggere fremmer mistillitsforslag mot rådmannen på MinSak.no  ]  ABC Nyheter

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2017/02/231195279441/innbyggera—frem mer-mislillitsforslag-mot-radmannen—pa—mlnsak.no
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8.3.2017 Foreldrene må has med på råd - PUB (Foreld'eutvalæt for banehager)

M&Mäiltunnmmälw ' »
Meny

Foreldrene må tas med på råd

i _ !"

"s

..

3-

;

;  .l—
. .' . oil. F  I-'

-  m;-
En sammenslåing og/ eller nedleggelse av eksisterende barnehage, er etter FUBs forståelse en sak både barn og foreldre skal
involveres i, tas med på råd i forhold til og få uttale seg om. Det er kommunen som skal sørge for at dette ivaretas.

Lov om barnehager står det følgende i  &  ]. Formål, første setning:

Barnehagen skal isamarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning
som grunnlag for alLsidig utvikling.

Videre står det i lovens  §  3.  Barns  rett til medvirkning:

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.

Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virlæomhet.

Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

I Lovens  B  4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg står det:

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet
mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemilje. Er det i forskrift etter  §  15 satt maksimalgrense for
foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av
foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske,
men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Disse lovtelaitene viser at det er hjemlet i lov en rett til at både barn og foreldre skal få medvirke til, samarbeide og uttale seg om
barnehagesaker av viktighet og relevans for barn og foreldre.

Ressursbank

Foreldreutvalget for barnehager (FUR)

httplww.hlmsr-handiagau—agwmæ-Mu.295729.mwm "2
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8.3.2017 Foreldrene  må tas med på råd  -  FUB (Foreldredvalgel la bamhager)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
1112: 22 05 90 7o Faks: 22 or, 90 71

E-pml: MWM
Org.  nr: 989 628 011

Ansvarlig redaktør:  Gro  Hexeberg Dahl

run?

W!!www.fiabhgndnaar-bamelawm-orgafisetIna-endre3295729namt
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1 
 

Arkivsak-dok. 17/00026-9 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 
Fet kontrollutvalg 12.09.2017 
 
 
 

   
 
 

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT BYGGESAKSBEHANDLING 
- JUSTERT PROSJEKTPLAN 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 

1. Justert prosjektplan byggesaksbehandling vedtas. 
2. Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet tas til orientering. 

 
Vedlegg:  

1. Justert prosjektplan byggesaksbehandling 
2. Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet. 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet prosjektplan for en forvaltningsrevisjon innen 
byggesaksbehandling i møtet den 30. mai 2017. På bakgrunn av flere henvendelser 
til utvalget om byggesaksbehandling ble revisjonen bedt om å inkludere fire av disse i 
forvaltningsrevisjonsprosjektet. Disse fire henvendelsene ble valgt ut av utvalget. I 
den justerte prosjektplanen er henvendelsene tatt inn som hovedproblemstilling 4. 
 
Formålet med prosjektet er å undersøke om kommunen har en forsvarlig 
saksbehandling av byggesaker og yter god service til søkere. 
 
Det foreslås tre hovedproblemstillinger: 
 

1. Er det etablert en tilstrekkelig internkontroll for byggesaksbehandlingen? 
2. I hvilken grad overholdes lovpålagte saksbehandlingsfrister? 
3. Er det etablert et tilfredsstillende servicenivå for søkere? 
4. Hvordan var kommunens byggesaksbehandling i fire utvalgte saker? 

 
Undersøkelsen vil i første rekke bygge på dokumentanalyse og intervjuer. Det vil 
også bli vurdert å gjøre en enkel spørreundersøkelse til et utvalg personer/foretak 
som har fått sin byggesøknad behandlet. 
 
Det legges opp til en fremdriftsplan som tilsier ferdigstillelse av rapporten i februar 
2018. Antatt tidsforbruk er på inntil 400 timer. 
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2 

Revisjonen legger nå frem uavhengighetserklæring for hvert enkelt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt. 
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'  .  ,  ROMERIKE
< REVISJON IKS

Enhet: Utarbeidet Regnskapsår:

Avdelin for forvaltnin srevis'on o selska skontroll dato/signal
g g ]  g p 29.8.17 ØNG 2017

Sak: Gjennomgått Side:

P ROSJEKTPLAN dato/sign: 1  aV  4

Prosjekt: Sist endret: Versjon nr:

Byggesaksbehandling i F et kommune

JUSTERT PROSJEKTPLAN  BYGGESAKSBEHANDLIN  G

Bakgrunn

Med utgangspunkt  i  plan for forvaltningsrevisjon  2017—2020  vedtok kontrollutvalget i Fet

kommune i møte 7.3.2017 (sak 9/17) et forvaltningsrevisjonsprosjekt om

byggesaksbehandling. Revisjonen ble bedt om å utarbeide et forslag til prosjektplan til

kontrollutvalgets møtet 30.5.2017.

Kontrollutvalget i Fet har mottatt flere henvendelser knyttet til kommunens

byggesaksbehandling. Revisjonen ble i kontrollutvalgets møte 30.5.2017 bedt om  å  undersøke

fire av disse nærmere, og oversende en justert prosjektplan til kontrollutvalgets møte

12.9.2017 der disse var inkludert.

Henvendelsene vil bli inkludert i undersøkelsen i en egen hovedproblemstilling nr. 4. Det er i

tillegg foretatt justeringer i framdriftsplan og timeanslag.

Krav til byggesaksbehandling

Byggesaksbehandlingen skal bidra til å sikre at bygningsmyndighetene settes i stand til å

kontrollere om de søknadspliktige tiltakene er i samsvar med plan- og bygningsloven, og sikre

at de private parters rettigheter blir ivaretatt. I formålsparagrafen til byggeforskriften heter det

at saksbehandlingen skal sikre effektiv og forsvarlig saksbehandling av byggesaker for å

ivareta samfunnsmessige hensyn, herunder god kvalitet i byggverk (§ 1—1, b).

Lov og forskrift beskriver hvilke tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene, og som

dermed krever søknad, og stiller krav til kommunens behandling av søknadene. I tillegg

gjelder de generelle saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, mht. blant annet habilitet,

saksbehandlingstid og foreløpig svar, enkeltvedtakets innhold og klagebehandling.

Det kan legges til grunn at det bør være etablert en internkontroll for byggesaksbehandlingen

som sikrer en god og forsvarlig saksbehandling, i samsvar med krav i lov og forskrift.

Internkontrollen bør bidra til å sikre tilstrekkelig kompetanse/opplaering og bemanning i

enheten i kommunen som har ansvar for byggesaksbehandlingen. Den bør videre omfatte

systemer og rutiner som beskriver ansvars— og oppgavefordelingen, bidrar til kvalitetssikring

av den løpende byggesaksbehandlingen og sikrer ensartet behandling av likeartede saker.
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ROMERIKE REVISJON  IKS

En effektiv saksbehandling innebærer at kommunen overholder pålagte saksbehandlingsfrister

i lov og forskrift. I kapittel 21 i plan— og bygningsloven og kapittel 7 i byggeforskriften er det

satt en rekke tidsfrister for kommunens og klageinstansens saksbehandling. Det er ulike frister

for ulike type saker. Blant annet kreves det at komplette søknader der tiltak er i samsvar med

plan— og bygningsloven, forskrifter og kommuneplaner, og der det foreligger nødvendige

samtykker fra annen myndighet og parter foreligger, avgjøres i løpet av  3  uker. Søknader som

kan innebære dispensasjon fra lov og forskrift, eller mangler nødvendige samtykker og

uttalelser, skal avgjøres i løpet av 12 uker. Behandlingen av søknader hvor tiltaket er

avhengig av dispensasjon fra kommunens arealplan har ingen lovpålagt tidsfrist. Det er også

satt som krav at klagesaker skal forberedes av kommunen og oversendes til klageinstansen

(fylkesmannen) senest innen 8 uker.

Kommunen kan i tillegg ha egne målsetninger om kortere tidsfrister enn de lovpålagte.

Kommunen skal registrere og måle saksbehandlingstiden og rapporterer om disse i KOSTRA.

Effektiv saksbehandling er viktig også som ledd i god tjenesteyting overfor brukere. Også

omfanget av klagesaker, og i hvilken grad disse fører til omgjøring av vedtak, kan være en

indikasjon på kvalitet og service-nivå i byggesaksbehandlingen. Et godt service—nivå er i

tillegg avhengig av at brukerne opplever god tilgjengelighet til veiledning og informasjon.

Forvaltningsloven har i § 11 en generell bestemmelse om veiledningsplikt, som blant annet

skal bidra til å gi parter og andre interesserte mulighet til å ivareta sine interesser. Det kan

legges til grunn at dette på byggesaksområdet gjelder både før søknad sendes og når

mangelfull søknad mottas, og videre at tiltakshaver må få veiledning slik at denne vet hva

kommunen trenger for å behandle en søknad. Også bruk av muligheten til såkalt

«forhåndskonferanse» før innsendelse av søknad, kan bidra til å sikre nødvendig

informasjonsutveksling og forventningsavklaring i en byggesak (byggeforskriften § 6—1).

Formål og problemstillinger

Formålet er å undersøke om kommunen har en forsvarlig saksbehandling av byggesaker og

yter god service til søkere.

Det foreslås følgende tre hovedproblemstillinger:

]  . Er det etablert en tilstrekkelig internkontroll for byggesaksbehandlingen.?

2.  I  hvilken grad overholdes lovpålagte saksbehandlingsfister?

3. Er det etablert et tilfredsstillende servicenivå for søkere?

4. Hvordan var kommunens byggesaksbehandling i fire utvalgte saker?

2
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ROMERIKE REVISJON  IKS

Kilder  til  revisjonskriterier

Revisjonskriterier er de normer og krav som kan stilles til kommunenes virksomhet på det

området som er gjenstand for en forvaltningsrevisjon, og som dermed blir den målestokken

som kommunens praksis holdes opp mot. Revisjonskriteriene utledes fra lover og forskrifter,

veiledere, kommunens egne rutiner og hva som anses som god forvaltningsskikk på området

Aktuelle kilder til revisj onskriterier i denne undersøkelsen er blant annet:

0 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan— og bygningsloven).

0 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

o Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)

. Kommunens egne planer, retningslinjer og rutiner på området.

Fremgangsmåte/metode

Undersøkelsen vil i første rekke bygge på dokumentanalyse og intervjuer.

Aktuell dokumentasjon er kommunens system- og rutinebeskrivelser for saksbehandlingen av

byggesøknader, egen statistikk for byggesaksbehandlingen, samt eventuelle service—

erklæringer/brukererklæringer og brukerundersøkelser på området. Itillegg vil det bli

innhentet dokumentasjon knyttet til de fire sakene revisjonen særskilt er bedt om å undersøke.

Det vil bli innhentet statistikk over saksbehandlingstid fra KOSTRA, og klagestatistikk fra

fylkesmannen. Hvis informasjonen i KOSTRA er mangelfull, kan det i tillegg bli aktuelt å

måle saksbehandlingstiden, f.eks. i 3—ukers saker, 12—ukers saker og dispensasj onssaker, ved

en gjennomgang av et utvalg enkeltsaker.

Aktuelle intervjuobjekter er ledere og saksbehandlere i kommunens enhet for behandling av

byggesaker. For å få kunnskap om service-nivå og brukertilfredshet, vil det bli vurdert å gjøre

en enkel spørreundersøkelse til et utvalg personer/foretak som har fått sin byggesøknad

behandlet.

Tidsplan og gjennomføringsrisiko

Nedenfor følger en milepælsplan med en risikovurdering av de forhold som kan påvirke

gjennomføringen av forvaltningsrevisj onen.

Milepæl Organ Frist Gj ennomføringsrisiko
Prosjektplan vedtas Kontrollutvalget 12.9.2017 Eventuelt behov for endringer i prosjektplanen

som følge av kontrollutvalgets behandling.

Oppstartsmøte Rådmannen/revidert Uke 42 Det er ofte en forutsetning for å kunne komme i

enhet gang med datainnhenting, og for å ivareta en god

revisj onsdialog, at oppstartmøte med

rådmannen/revidert enhet er gjennomført.

Om møtet ikke lar seg gjennomføre innen rimelig

tid kan prosjektet forsinkes i oppstartsfasen.

Datainnsamling Revidert enhet/ Uke 42—02 Revisjonen er avhengig av å få tilsendt relevant

(f.eks. dokumenter, Revisjonen dokumentasjon fra kommunen innen avtalt frist.

spørreundersøkelser Det er usikkerhet knyttet til hvor omfattende og

intervjuer m.m.) ressurskrevende en eventuelt gjennomgang av

Analyse av data enkeltsaker vil være.

3
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Milepæl Organ Frist Gj ennomføringsrisiko
Rapportutforming

Når det gjelder intervjuer er det generelt

utfordringer med at intervjuavtaler skal passe for
alle parter og at referat fra intervjuene ikke blir
verifisert av intervjuobjektene innen rimelig tid.
Dataene kan ikke brukes i rapporten før

verifisering har funnet sted.

En eventuell «brukertilfredshetsundersøkelse» vil
blant annet være avhengig av at et utvalg brukere
er villige til å svare på revisjonens undersøkelse,
og at det svares innen fristen.

Svar på faktahøring Revidert enhet 07.02.2018 Verifisering av rapportens faktadel. Avhengig av
svar fra revidert enhet innen avtalt frist.

Svar på Rådmannen 07.02.2018 Avhengig av svar fra rådmannen innen avtalt
foreleggelse av frist.
fullstendig rapport

Fullstendig rapport Revisjonen 09.02.2018
oversendes Rokus

Tidsplan og revisors uavhengighet

Revidert prosjektplan legges frem for behandling på møte i kontrollutvalget 12.9.2017. Ved
behov for vesentlige endringer av prosjektplanen i ettertid tas dette opp med kontrollutvalget.

Oppstart av prosjektet er planlagt i oktober 2017. Det legges opp til en fremdriftsplan som
tilsier at rapporten sendes på høring til rådmannen i januar 2018, og vil bli lagt frem for
kontrollutvalget i begynnelsen av februar 2018. Ut fra planen antar revisjonen et tidsforbruk
påinntil 400 timer på dette prosjektet.

Prosjektet vil bli gjennomført av Lars—Ivar Nysterud og Hilde Gamkinn. Prosjektleder er
Øyvind Nordbrønd Grøndahl (oppdragsansvarlig). Revisjonen har i forbindelse med
prosjektplanleggingen vurdert at prosjektleder og prosjektmedarbeiderne fyller kravet til en
uavhengig og objektiv revisjon. Uavhengigheten vil også bli vurdert løpende gjennom
prosjektet, for alle som deltar i prosjektet.

Jessheim, 30.8.2017

Oddny RuudNöRivik” r Øyvrnd N. Grøndahl
avdelingsleder forvaltningsrevisj on prosjektleder

4
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Til  kontrollutvalget  i  Fet  kommune

Vurdering av  uavhengighet i forvaltningsrevisjonsprosjekt:
byggesaksbehandling

Innledning

Ifølge forskrift om revisjon  §  15 skal oppdragsansvarlig revisor minimum hvert år avgi en

skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Dette omfatter også

oppdragsansvarlig for forvaltningsrevisj on.

Krav til uavhengighet og objektivitet gjelder også for medarbeidere som arbeider med

forvaltningsrevisjon. Disse gir en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet som legges til

grunn også innenfor forvaltningsrevisjon. I tillegg vurderes uavhengighet i forbindelse med

det enkelte oppdrag.

Både kommuneloven (§ 79) og forskrift om revisjon (kap. 6) setter krav til revisors

uavhengighet. Kravene er nærmere beskrevet nedenfor.

Lovens og forskriftens krav til uavhengighet

I flg. Kommuneloven  §  79 og § 13 i forskrift om revisjon kan den som foretar revisjon ikke:

1. være ansatt i andre stillinger i kommunen eller i virksomhet som kommunen deltar i

2. være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen deltar i

3. delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet, når dette kan føre til at vedkommendes

interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiver, eller på annen måte er

egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon

4. ha nærstående (ektefelle, samboer, nære slektninger), som har slik tilknytning til

revidert at det kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet.

ltillegg stiller loven § 79 og forskriften § 14 følgende begrensninger:

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

eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet

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

kommunens) egne ledelses- og kontrolloppgaver

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

skattesaker etter domstolloven

8. det må ikke foreligge andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til

revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av revisj onsopp gavene

Revisors egenvurderin av punktene ovenfor

Pkt. 1: Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i

Ansettelsesforhold Romerike Revisjon IKS.

Pkt. 2: Medlem i Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i noen virksomhet

styrende organer som kommunen deltar i.

Pkt. 3: Delta eller Undertegnede innehar ingen funksjoner i annen virksomhet som anses

inneha funksjoner i åføre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor.

: (lit... ROMERIKE‘I r

1/" ',Hl

:24  REVISJON IKS
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annen virksomhet,

som kan føre til

interessekonflikt eller

svekket tillit

Pkt. 4: Nærstående

Pkt. 5: Rådgivnings-

eller andre tjenester

som er egnet til å

påvirke revisors

habilitet

Pkt. 6: Tjenester

under kommunens

egne ledelses— og

kontrollopp gaver

Pkt. 7: Opptre som

fullmektig for den

revisjonspliktige

Pkt. 8  : Andre

særegne forhold

Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til Fet

kommune som har betydning for min uavhengighet og objektivitet.

Undertegnede bekrefter at det for tiden ikke ytes rådgivnings— eller

andre tjenester overfor Fet kommune som kommer i konflikt med

denne bestemmelsen.

Før slike tjenester utføres av Romerike Revisjon IKS foretas en

vurdering av rådgivningens eller tjenestens art i forhold til revisors

uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen konkluderer med at

utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med bestemmelsen i

forskriften  §  14, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert enkelt tilfelle

må vurderes særskilt.

Revisor besvarer spørsmål/henvendelser som er å betrakte som

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

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

opp revisors senere revisjons- og kontrollvurderinger.

Undertegnede bekrefter at det for tiden ikke ytes tjenester overfor Fet

kommune som hører inn under kommunens egne ledelses— og

kontrolloppgaver.

Undertegnede bekrefter at verken revisor eller Romerike Revisjon IKS

for tiden opptrer som fullmektig for F et kommune.

Jeg kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke

tilliten til min uavhengighet og objektivitet.

Jessheim, 29. august  2017

1  /  , ",A  ,
' ”  < f», «V,

'kéyvind Nordbrønd Grøndahl  '
Prosjektleder/oppdragsansvarlig

C;: ROMERIKE
w  3  REVISJON IKS
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Det følger av revisj onsforskriften  §  12 at oppdragsansvarli g forvaltningsrevisj on må ha ført en

hederlig vandel, og at dette dokumenteres gjennom en vandelsattest. Dette kravet konstateres

oppfylt ved ansettelse eller tildeling av oppdrag.

fff-fm ROMERIKE
u  Ck ig” REVISJON IKS
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Arkivsak-dok. 17/00080-3 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 
Fet kontrollutvalg 12.09.2017 
 
 
 

   
 
 

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 31. januar 2017, sak 2/17, 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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2 

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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"  ROMERIKE
REVISJON IKS  

Enhet: Utarbeidet Regnskap

Avdeling for forvaltningsrevisj on og selskapskontroll dato/ sign: sår:

ORN

Sak: Gj ennom— Side:

PROSJEKTPLAN gått 1  av 5

dato/sign:

Prosjekt: Sist endret: Versjon

Romerike Krisesenter IKS nrzl

PRO SJEKTPLAN:

FORVALTNINGSKONTROLL OG OPPFØLGING AV

TIDLIGERE EIERSKAPSKONTROLL I ROMERIKE

KRISESENTER IKS

1. Bakgrunn

Kontrollutvalgene har behandlet og vedtatt selskapskontroll og forvaltningsrevisjon i

Romerike Krisesenter IKS. Bakgrunnen for bestillingen er «Plan for selskapskontroll  2016—

2020» vedtatt av kommunestyrene.

RRI ble bedt om å utarbeide en for videre behandling i kontrollutvalgene. I

eierskapskontrollen ønsker kontrollutvalgene at revisjonen undersøker om anbefalingene fra

eierskapskontrollen utført i  2013/14  er fulgt opp.

I tillegg ønsker utvalgene at man ser på ressursbruk, økonomistyring og på hvordan selskapet

ivaretar formålet for Virksomheten. Denne delen av undersøkelsen gjennomføres som en

forvaltningsrevisjon i selskapet. I felles sak til kontrollutvalgene behandlet våren  2017  ble

prosjektet utdypet slik:

Når det gjelder forvaltningsrevisjonen har utvalget i Overordnet analyse

og plan for selskapskontroll blant annet sagt at det er aktuelt å se på driften

i første omgang, og la spørsmål knyttet til eierstruktur eventuelt komme

senere. Kontrollutvalgene i Rælingen, Sørum, Nes og Nittedal utdypet

prosjektet slik under sin behandling av saken: «Når det gjelder Romerike

krisesenter IKS ønsker utvalget at man ser på ressursbruk og

økonomistyring. Videre ønsker utvalget å se på hvordan selskapet ivaretar

formålet for virksomheten».1

2. Prosjektets del I— etterkontroll av tidligere eierskapskontroll

Formålet er å undersøke om Romerike Krisesenter IKS har fulgt opp anbefalingene fra

eierskapskontrollen utført i  2013/14.  Rapporten fra den forrige eierskapskontrollen ble

behandlet i alle kommunestyrene. Revisjonen oppsummerte sine vurderinger og anbefalinger i

rapporten slik:

I. Det har vært flere saker rundt selskapet som har vært krevende å koordinere mellom

14 eiere. Dessuten er valg av  organisasjonsmodell  for selskapet på nytt satt på

1 Felles sak for alle kontrollutvalgene på Romerike Selskapskontroll  2017, s. 4 (Skedsmo Kontrollutvalg,

møtedato  06.02.17)
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dagsorden fi‘a en av eierkommunene. Eierne bør derfor vurdere å opprette et felles

fora i tillegg til representantskapet for å kunne drøfte eierstyringsspørsmål, som for

eksempel selskapsform, endringer av selskapsavtalen, rammene for eierstyringen og

rapportering som kreves fia selskapet. Om dette ikke blir etablert på permanent basis,

så kan det i allefall vurderes for en periode jremover.

2. Det har vært krevende for kommunene å forankre egen eierstyring inn mot

representantskapsmøter (eierstyringssløyfen) på grunn av svikt i rutinene fra

selskapets side. Representantskapet som eierorgan bør forsikre seg om at selskapet

følger dette opp.

3. Representantskapet bør også føl ge opp at selskapets styre sikrer Sluttføring av

selskapets internkontrollsystem. Revisjonen understreker at dette er en forutsetning for

eyfektiv drift innenfor regler og rammer som gjelder for selskapet.

Ut over dette viser kontrollen at mange av anbefalingene for god eierstyring er fulgt opp i

forhold til Romerike Krisesenter [KS, og at selskapet opptrer og driver innenfor det formål

som er bestemt av eierne.

Revisjonen vil i undersøkelsen 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 blir dermed besvart:

I  hvilken grad er anbefalingene fra forrige eierskapskontroll  i  Krisesenteret IKS

fulgt opp?

3.  Prosjektets  del ll  —  Forvaltningsrevisjon

Formål og problemstillinger

For forvaltningsrevisjonen er formålet å gjennomgå hvordan krisesenterets ressursbruk og

virksomhet ivaretar formålet med virksomheten, samt i hvilken grad selskapet har et

tilfredsstillende system for økonomioppfølging (internkontroll)

Det foreslås tre hovedproblemstillinger:

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?

2
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Kriterier

Revisj onskriterier er de normer og krav som kan stilles til virksomheten på det området som

er gjenstand for en forvaltningsrevisj on. Revisj onskriteriene er dermed den målestokken som

praksis holdes opp mot. Revisj onskriteriene utledes fra lov og forskrift, rundskriv og veiledere

fra nasjonale myndigheter, virksomhetens egne vedtak, rutiner og hva som ansees som almen

god praksis på et området.

I denne undersøkelsen vil revisj onskriteriene blant annet utledes fra:

0 Lov om interkommunale selskaper

. Lov om kommunale krisesenter

. BUFDIR  -  Veileder til krisesenterloven 01/2015

. Veileder for kommunen  — Internkontroll i kommunalt krisesentertilbud jf.

krisesenterlova

. Intern kvalitetssikring av selskapets rutiner og faglige tilnærming

. Gjeldende krav til økonomirapportering (kommunelov, IKS—loven og eventuelle krav i

form av vedtekter, retningslinjer m.m.)

' Internkontrollkravet i krisesenterloven: «Kommunen skal føre internkontroll for  å

sikre at dei verksemdene og tenestene som utgjer krisesentertilbodet, utfører

oppgåvene sine isamsvar med krav fastsette i lov eller forskrift. Kommunen må kunne

gjerne greie for korleis ein oppjfvller denne plikta»

. Selskapets vedtekter og eventuelle andre føringer fra eierne

Problemstilling nr.  2  er deskriptiv hvor oppgaven er å avklare og beskrive selskapets

ressursbruk og drift. Det utledes derfor ikke kriterier for problemstillingen. Man vil mest

sannsynlig ta i bruk tilgjengelige data fra sammenlignbare kommuner, evt. nasjonale tall.

Når det gjelder problemstilling nr.  3  om økonomistyring vil revisjonen først gå gjennom

etablerte rutiner og systemer på området, og vurdere dette opp mot gjeldende bestemmelser

og anerkjent teori på området. Deretter vil vi teste ut at dette følges opp i selskapet, det vil si

om systemet fungerer som forutsatt.

F  remgangsmåte/metode

Undersøkelsen vil i første rekke bygge på dokumentanalyse og intervjuer. Aktuell

dokumentasjon vil være tallmateriale, interne retningslinjer og kvalitetssikringsmtiner i

selskapet. Dokumentanalysen suppleres med intervjuer, aktuelle intervjuobjekter er av eiere,

styreleder, daglig leder og sentrale medarbeidere.

4. Tidsplan og revisors uavhengighet

Prosjektplanen legges frem for behandling og vedtak i kontrollutvalgene i kontrollutvalgene i

alle 13 kommuner. Revisjonen gjør oppmerksom på at prosjektet vil starte opp før alle

kontrollutvalget har vedtatt planen. Ved behov for vesentlige endringer av prosjektplanen i

ettertid tas dette opp med kontrollutvalgene.

Nedenfor følger en milepælsplan med en risikovurdering som knytter seg til de faktorer som

ikke kan sies å være/lar seg løse gjennom prosj ektdesignet.

3
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Milepæl

Prosjektplan vedtas

Organ

Kontrollutvalget

Daglig leder/

revidert enhet

Oppstartsmøte

Datainnsamling Revidert enhet

(feks. dokumenter,

intervjuer m.m.)

Analyse av data,

rapportutforming

Svar på eventuell Revidert enhet
faktahøring

Forvaltnings-
revisjonen:

Rapport forelegges til
styreleder og daglig

leder.

Eierskapskontrollen:
Rapport forelegges

eiere og styreleder

Ferdig rapport

4

Frist

Fra

25.08.2017

Uke 38

Uke 39-48

Uke 47

Uke 48-49

Uke 48—49

15.12.2017

Gjennomføringsrisiko

Ved endringer i prosjektplanen fra

et av utvalgene etter prosj ektstart
kan det bli nødvendig med ny
revidert prosjektplan og ny

fremdrift og leveringsdato for
rapporten.

Oppstartsmøte med daglig
leder/revidert enhet er ofte en

forutsetning for å komme i gang
med datainnhenting og for å

ivareta en god revisj onsdialog.

Prosjektet kan forsinkes i
oppstartsfasen om møtet ikke lar

seg gjennomføre innen rimelig
tid.

Undersøkelsen baserer seg dels på
dokurnentanalyse, dels på
intervjuer. Innhenting av

dokumentasjon kan ta lengre tid
enn forutsatt.

Intervjuer skal passe for alle

parter. Dersom gjennomføring av

intervjuer ikke lar seg
gjennomføre innen rimelig tid,
kan prosjektet forsinkes.

For at data skal kunne benyttes i

rapporten, må de verifiseres av
intervjuobj ektene. Det er derfor
en forutsetning at dette skj er

innen fastsatte frister.

Noen ganger sendes faktadelen av
rapporten til verifisering hos
revidert enhet. Revisjonen er

avhengig av svar innen avtalt

frist.

Avhenger av svar fra daglig leder,
styreleder og eiere innen avtalt

frist.
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Milepæl Organ Frist Gjennomføringsrisiko

oversendes ROKUS

Prosjektet består både av en eierskapskontroll og en forvaltningsrevisjons og krever derfor

ulike kompetanse og ulike ressurser fra revisjonen, og vi antar ut fra dette at prosjektet i sin

helhet lar seg gjennomføre på inntil 400 timer.

Oppdragansvarlig revisor/prosj ektleder vil være Oddny Ruud Nordvik.

Uavhengighetserklæring følger vedlagt. Revisorer vil være Øyvind S. Førde, Hilde Gamkinn,

Hung Tien Vu og Inger Berit Faller. Revisjonen har i forbindelse med prosjektplanleggingen

vurdert at prosjektleder og prosjektmedarbeideme fyller kravet til en uavhengig og objektiv

revisjon. Uavhengigheten vil også bli vurdert løpende gjennom prosjektet, for alle som deltar

i prosjektet.

Jessheim, 25.08.2017
l!  .  '. /  -.

. ,.1 .. ; . "”- ‘4 ‘\““‘/’/
LOdtz Ruud‘Nordvik Hilde Gamkinn
avdelingsleder forvaltningsrevisj on forvaltningsrevisor

5
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Til  kontrollutvalgene  på  Romerike

Vurdering av  uavhengighet —  forvaltningsrevisjon  i Romerike
Krisesenter  IKS

Innledning

Ifølge forskrift om revisjon § 15 skal oppdragsansvarlig revisor for

forvaltningsrevisjonsprosjekter avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til

kontrollutvalget. Dette omfatter også oppdragsansvarlig for forvaltningsrevisj on.

Krav til uavhengighet og objektivitet gjelder også for medarbeidere som arbeider med

forvaltningsrevisjon. Disse gir en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet som legges til

grunn også innenfor forvaltningsrevisjon. I tillegg vurderes uavhengighet i forbindelse med

det enkelte oppdrag.

Både kommuneloven (§ 79) og forskrift om revisjon (kap. 6) setter krav til revisors

uavhengighet. Kravene er nærmere beskrevet nedenfor.

Lovens og forskriftens krav til uavhengighet

l flg. Kommuneloven § 79 og § 13 i forskrift om revisjon kan den som foretar revisjon ikke:

1. være ansatt i andre stillinger i kommunen eller i virksomhet som kommunen deltar i

2. være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen deltar i

3. delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet, når dette kan føre til at vedkommendes

interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiver, eller på annen måte er

egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon

4. ha nærstående (ektefelle, samboer, nære slektninger), som har slik tilknytning til

revidert at det kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet.

I tillegg stiller loven  §  79 og forskriften § 14 følgende begrensninger:

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

eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet

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

kommunens) egne ledelses- og kontrolloppgaver

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

skattesaker etter domstolloven

8. det må ikke foreligge andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til

revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av revisj onsoppgavene

Revisors egenvurdering av  punktene  ovenfor

Pkt. 1: Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i

Ansettelsesforhold Romerike Revisjon IKS.

Pkt. 2: Medlem i Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i noen virksomhet

styrende organer som kommunen deltar i.

Pkt. 3: Delta eller Undertegnede innehar ingen funksjoner i annen virksomhet som anses

inneha hinksj oner i  å  føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor.

annen virksomhet,

  
ROMERIKE
REVISJON  IKS  
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som kan føre til

interessekontlikt eller

svekket tillit

Pkt. 4: Nærstående

Pkt. 5: Rådgivnings-

eller andre tjenester

som er egnet til å

påvirke revisors

habilitet

Pkt. 6: Tj enester

under kommunens

egne ledelses— og

kontrollopp gaver

Pkt. 7: Opptre som

fullmektig for den

revisjonspliktige

Pkt. 8  : Andre

særegne forhold

Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til kommunene

som har betydning for min uavhengighet og objektivitet.

Undertegnede bekrefter at det for tiden ikke ytes rådgivnings— eller

andre tjenester overfor xxx kommune som kommer i konflikt med

denne bestemmelsen.

Før slike tjenester utføres av Romerike Revisjon IKS foretas en

vurdering av rådgivningens eller tjenestens art i forhold til revisors

uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen konkluderer med at

utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med bestemmelsen i

forskriften  §  14, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert enkelt tilfelle

må vurderes særskilt.

Revisor besvarer spørsmål/henvendelser som er å betrakte som

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

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

opp revisors senere revisjons- og kontrollvurderinger,

Undertegnede bekrefter at det for tiden ikke ytes tjenester overfor

kommunene som hører inn under kommunens egne ledelses- og

kontrolloppgaver.

Undertegnede bekrefter at verken revisor eller Romerike Revisjon IKS

for tiden opptrer som fullmektig for kommunene.

Jeg kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke

tilliten til min uavhengighet og objektivitet.

Jessheim, 25.08.2017

A"; 111A ild?-l,],

(Oddny/” Pählordvik *—
Leder for forvaltningsrevisjon/oppdragsansvarlig

Det følger av revisj onsforskriften § 12 at oppdragsansvarli g forvaltningsrevisj on må ha ført en

hederlig vandel, og at dette dokumenteres gjennom en vandelsattest. Dette kravet konstateres

oppfylt ved ansettelse eller tildeling av oppdrag.

'  .af ROMERIKE
I: .la— t1 REVISJONIKS
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Arkivsak-dok. 15/00196-15 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 
Fet kontrollutvalg 12.09.2017 
 
 
 

   
 
 

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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2 

 
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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ROMERIKE REVISJON IKS

1  OM ROMERIKE REVISJON IKS

1.1 Formål

Formålet til RRI er fastsatt i selskapsavtalen, og beskrevet slik:

Romerike revisjon IKS (RRI) skal utføre revisjon og rådgivning for deltakerkommunene. Dette skal

skje gjennom dialog og samhandling med de folkevalgte og på administrativt nivå i

deltakerkommunene. Kontrollaktiviteten vi utfører skal bidra til å styrke tilliten til

kommunalforvaltningen på Romerike.

RRI tilbyr også deltakerkommunene tjenester utover de lovpålagte oppgavene innenfor selskapets

kompetanseområde.

Selskapet skal også:

-  gi innspill til forbedringeri kommunenes kvalitetsarbeid

—  veilede om regelverk m.m.

-  videreformidle gode eksempler og bidra til læring mellom deltakerkommunene

RRl kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre kommuner enn deltakerkommunene og for

andre selskaper.

1.2 Organisering

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

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

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

kommunene per 1.1.2015.

RRI har til sammen 28 ansatte. Selskapet er sammensatt av revisorer, samfunnsvitere, økonomer,

jurister og en advokat i 50 % stilling. De ansatte har bred erfaring fra offentlig sektor, og har solid

kunnskap om kommunene på Romerike. For mer informasjon om kompetanse, se presentasjon av

hver avdeling.

RRl skal utføre en effektiv revisjon preget av uavhengighet og kvalitet.

Selskapet utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunene, samt

revisjon for en rekke selvstendige kommunale— og interkommunale selskaper.

RAPPORT REVISJONSÅRET 2016/2017 Side 1
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Organisasjonskart for  RRI:

Representantskapet

Styret

03959 Eder Adv/adv.fullm.

Stab/storte

Avdeling for forvaltningsrevisjon og
Avdeling for regnskapsrevisjon (RR) selskapskontroll (FR)

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

revisjonen. Det sendes i tillegg ut fire nyhetsbrev hvert år. Selskapet utarbeider også

kvartalsrapporter gjennom året til styret og eierne.

Stab og støttefunksjon

Administrasjon og støtte består av daglig leder og to halve stillinger. I tillegg til det daglige

administrative arbeidet, bistår avdelingen i utviklingsoppgaver og administrative støttefunksjoner til

de to fagavdelingene. Daglig leder, har i samarbeid med ledergruppen ansvar for ledelse og

utvikling av selskapet. Selskapets advokat er også direkte underlagt daglig leder av selskapet.

RAPPORT REVISJONSÅRET 2016/2017 Side 2
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Nina Neset

daglig leder

Nina er utdannet internrevisor og økonom. Hun har solid kommunekunnskap og bred

erfaring med regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Nina har blant annet ledet
granskningsoppdraget for styrene i Nedre Romerike vannverk og Renseanlegget RA—2 i

perioden 2005—2008. Hun er styremedlem fylkesstyret i KS Akershus, og var medlem
av et regjeringsutnevnt utvalg med oppgave å revidere kommuneloven. Hun har i tillegg

hatt mange verv i Norges kommunerevisjon forbund.

Hege Berntsen

sekretær

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

Ingrid Heiene

leder administrasjon

Bachelor i økonomi og administrasjon. Hun harjobbet  i  revisjonen siden 2009.

Øyvind Schage Førde

advokat

Han er advokat og jobber med forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Øyvind har
jobbet i revisjonen siden 2006.

RAPPORT REVISJONSÅRET 2016/2017 Side 3
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2 UTViKLlNG  I  SELSKAPET

Selskapet leverer revisjonstjenester til kommunene innenfor de rammer som ble satt for selskapet.

RRI arbeider systematisk med utvikling av kompetanse og revisjonsmetoder for å kunne

gjennomføre revisjon med høy kvalitet på en kostnadseffektiv måte. Erfaringsseminar og nyhetsbrev

er produkter som bidrar til målet om læring mellom kommunene. Så langt har vi fått gode

tilbakemeldinger på disse produktene.

Leveransene i RRI har økt, sammenlignet med produksjonen i de tre tidligere selskapene. Dette

gjelder spesielt omfanget av forvaltningsrevisjon. Tabellen under viser utviklingen av ulike

undersøkelser som RRI utfører.

"".v":1 Jiang? .—r ** jl't1..- ”l: .l: :; ,;z,” "I  I  ."Uf .
ufritt" "‘I ...m

‘  :MMN'I‘ ' ' r ,

Forvaltningsrevisjons rapporter 7 14

Selskapskontroll (ingen i Øvre-kommunene) 4 4

Undersøkelser bestilt av KU Usikkert 8

Bestillinger fra kommunene 2 9

RRI har varslingstjeneste for kommunene, inkludert enkle undersøkelser av innkomne saker (tilgang

til rådgiving fra advokat). Denne tjenesten inngår i tilskuddet kommunene betaler.

RRI har utviklet gode rutiner for varslingsordningen. Datatilsynet stiller strenge krav til systemer og

prosedyrer ved behandling av slike saker. Kravene gjelder for både det eksterne varslingspunktet

og systemene i kommunen.

Når det gjelder regnskapsrevisjon er leveransene stabile. De består av 13 revisjonsberetninger for

kommunene, og omtrent 300 revisjonsbekreftelser av ulike tilskuddsordninger for kommunene. l

tillegg reviderer selskapet kirker, IKS, stiftelser, mm., der vi mottok 50 slike oppdrag i 2016.

Oppgavene innenfor regnskapsrevisjon er på samme nivå som i de tre tidligere selskapene, men

løses med mindre resurser.

Selskapet yter også bistand og veiledning til kommunene hovedsakelig innen regnskap, økonomi og

kommunal rett. Etterspørselen etter denne tjenesten er økende. Tabellen under viser utvikling av

denne tjenesten for årene 2014, 2015 og 2016.

RAPPORT REVISJONSÅRET 2016/2017 Side 4
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Bistand og 685 timer 794 timer 1 385 timer
veiledning '

Signalene fra kommunene er at de ønsker å ha tilgang til revisjonens tjenester i forkant slik at

krevende spørsmål er avklart så tidlig som mulig. Dette er helt klart fordelaktig for både revisjonen
og kommunene. RRI arbeider for å tilrettelegge for at kommunene skal ha god tilgang til denne

tjenesten.

i tillegg til råd og bistand i enkeltsaker holder RRI ulike foredrag, erfaringsseminar, m.m. for

kommunene.

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

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

Samlet støtter disse aktivitetene opp om formålet med selskapet. Det er viktig for RRI at

kontrollaktiviteten som utføres bidrar til å styrke tilliten til kommunalforvaltningen på Romerike, og at

vårt arbeid også bidrar læring. Oppgavene RRl utfører skal søkes løst gjennom dialog og

samhandling med kontrollutvalget og på administrativt nivå i deltakerkommunene.

Romerike revisjon IKS arbeider med å effektivisere sine tjenester. l 2016 ble oppstartstilskudd på kr

0,5 mill., og ordinært tilskudd på kr 0,5 mill. tilbakebetalt til kommunene. Tilskuddene som

kommunene betaler er ikke justert med forventet lønns- og prisvekst i 2017. Tilsvarende gjelder for

tilskuddene i forslaget til budsjett 2018. Ikke—kompensasjon for lønns- og prisvekst for 2017 og 2018

utgjør en effektiviseringsgevinst på ca. kr 0,6 mill. for hvert av disse årene. For 2018 blir da den

varige rammereduksjonen på kr 1,2 mill. I tillegg har kommunene på Romerike hatt en sterk

realvekst i folketall, noe som bidrar til økning i revisjonsvolumet.

RRl har som intensjon å holde tilskuddene for 2019 også på 2016—nivå, men vil foreta en endelig

vurdering av dette i neste budsjett/økonomiplanrullering. Per i dag har vi klart å redusere

tilskuddene ved å effektivisere arbeidet i revisjonen. En ytterligere reduksjon kan gå ut over

tjenestetilbudet, noe kontrollutvalgene også må ta stilling til.
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3 RAPPORTERlNG - OVERORDNET

Revisjonen utfører sitt arbeid  i  perioden fra 1.6.2016—31.5.2017 (revisjonsåret). Det er av den grunn

naturlig å rapportere til kontrollutvalget for samme tidsintervall. Tid til disposisjon til

regnskapsrevisjon, prosjekter (forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser) og selskapskontroll

fastsettes etter de rammer kontrollutvalget har tildelt (størrelse på tilskudd for kommunen). Tiden

som rapporteres til kontrollutvalget er effektiv revisjonstid.

Det kan oppstå uforutsette hendelser, som igjen kan medføre enkelte forskyvninger i tidsforbruket

mellom kommunene i året. Det vil si at et kontrollutvalg/kommune kan få noen flere

tjenester/produkter ett år og et annet kontrollutvalg/kommune noen færre tjenester. Slike skjevheter

vil utjevnes over tid. Det kan også oppstå forskyvning av tid mellom de ulike oppgavene som

revisjonen utfører innenfor en kommune det enkelte år. For eksempel ved at det går mer tid til

regnskapsrevisjon enn planlagt, og mindre tid til forvaltningsrevisjon. Når det gjelder

forvaltningsrevisjon kan det også oppstå forskyvninger i tidsforbruk dersom bestillingsdialogen med

kontrollutvalget tar lenger tid enn antatt.

Rapportering fra fagavdelingen fremgår av rapportens pkt.  4  og 5, i punkt 3,1 under redegjør vi for

oppgaver og ressursbruk på kontrollutvalgene, kommunestyret og kommuneadministrasjonen. Dette

er fellesoppgaver som ikke sorterer under avdelingene.

l rapporteringen fra fagavdelingene tar vi med tall både for revisjonsåret 2015/2016 og for

2016/2017. Rapporteringen følger da valgperioden, slik at kontrollutvalgene får en samlet oversikt

over leveranser fra RRI  i  hele perioden.

3.1 Kontrollutvalgene, kommunestyret og kommuneadministrasjonen

For å levere kvalitative tjenester som bidrar til læring, er det viktig at det settes av tilstrekkelig tid til

god kommunikasjon med kontrollutvalgene, kommuneadministrasjonen og kommunestyret.

Ansatte fra RRI deltar på alle kontrollutvalgsmøtene og bidrar med presentasjoner og svarer på

spørsmål som utvalget har. Videre stiller revisjonen opp i kommunestyremøter når saker fra

revisjonen er oppe til behandling. Møter og dialog med politisk ledelse, administrativ ledelse og

ROKUS inngår også her.

RRI publiserer  4  nyhetsbrev i året. Videre gjennomfører vi erfaringsseminar og andre foredrag til

kommunene.

Tabellen under viser medgått tid til denne oppgaven samlet for selskapet:

Antatt tidsforbruk var underestimert for revisjonsåret 2015/2016. Det har bl.a. sammenheng med

kontrollutvalgene har flere møter enn det som var tilfelle tidligere. Videre leverer RRI flere produkter,
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som medfører at vi også deltar i flere kommunestyremøter. Kontrollutvalgets tilsynsfunksjon

ovenfor revisjonen har medført et økende behov for rapportering til kontrollutvalgene.

' l

 

   Kontrollutvalg,

kommunestyre, adm. og

ROKUS

Tidsforbruket  i  Fet ble

,, , , , , ,,,,,,, , ,,,,,, , ,  ,,, ,,,  , ,,,  ,, ,,, ,, ,, ,, ,,,,, ,  ,1

till—l”; l
l

— !
', Jan.;n WHEN: «. l Vlayigcggnjum
* 1
l Eigil:/"nm l * ',"tli/lf'tälfl i

Kontrollutvalg, 80 113 100 111 100

kommunestyre, adm. og

ROKUS

Kommentar

Forbruket er omtrent som forventet.
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4  AVDELiNG FOR FORVALTNINGSREVISJON

4.1 Innledning

Hovedoppgavene for avdelingen er å gjennomføre forvaltningsrevisjon og selskapskontroll etter

bestilling fra kontrollutvalgene. Medarbeiderne møter også ofte i kontrollutvalgene både under

bestillingsdialogen forut for prosjektene, og når revisjonsrapporten er ferdigstilt og skal presenteres

for utvalgene. I tillegg gjennomfører avdelingen enkelte oppdrag/notater for utvalgene og tar på seg

mindre revisjonsoppdrag for rådmennene i samarbeid rn

med kontrollutvalgene. ‘7

Avdelingen gjennomfører også kurs/seminarer for

kommunene.

 

] revisjonsåret 2016/2017 har avdelingen bestått av 9 . £  '

medarbeidere og under punkt 4.2 presenteres disse ' l  '  N
»- 1.

nærmere. ,, 's '  —;

4.2 Kompetanse og kvalitet

4.2. 1 Kompetanse  —  presentasjon av ansatte i avdelingen

Avdelingen har siden oppstarten i 2013 utviklet seg til en avdeling med bredt sammensatt

kompetanse, og vurderes å være robust både faglig og kapasitetsmessig til å levere kvalitet til rett

tid.

Det å beholde og rekruttere god kompetanse er avgjørende for å kunne utføre stadig mer

komplekse prosjekter på de ulike kommunale sektorene for kontrollutvalgene.

Alle medarbeiderne i avdelingen har høy utdannelsesbakgrunn som er relevant for oppgavene de

skal utføre. Mange har lang og solid kommunekunnskap og erfaring fra revisjon, utredninger og

forskning. Dette er avgjørende for at avdelingen skal prestere på et høyt nivå.

Kompetansen til medarbeiderne blir lagt merke til i sentrale fagmiljø, og flere har bidratt med

foredrag på nasjonale konferanser, undervisning, og i ulike verv bl.a. i NKRF.

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

om erfaringsbakgrunn.
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Oddny Ruud Nordvik

avdelingsleder forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Cand.Jur. Har kommunalrett, forvaltningsrett, selskapsrett og offentlige anskaffelser
som sine spesialområder. Har bl.a. bakgrunn fra lovforvaltning og utredning i  juridisk

seksjon  i  Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og fra kommunalavdelingen hos
fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Øyvind Nordbrønd Grøndahl
prosjektleder forvaltningsrevisjon

Doktorgrad i historie. Han har lang erfaring som prosjektleder i Riksrevisjonen. [ tillegg

har han flere års erfaring med forvaltningsforskning ved Stein Rokkan senter for

flerfaglige samfunnsstudier i Bergen.

Morten L. Kallevig

prosjektleder forvaltningsrevisjon

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

Inger Berit Faller

seniorrådgiver

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

Hanne Tømte

forvaltningsrevisor

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

Ellen Bjørkum

forvaltningsrevisor

Hovedfag i sosiologi. Hun har spisskompetanse innen utforming og gjennomføring av

både kvantitative og kvalitative undersøkelser. Ellen har tidligere jobbet med
forbrukerpolitikk, forbruksforskning og markedsanalyse.

RAPPORT REVISJONSÅRET 2016/2017 Side 9



28/17 Rapportering revisjonsåret 2016/2017 - 15/00196-15 Rapportering revisjonsåret 2016/2017 : Rapport KU 2016-2017 Fet (original)

tillit/l: 'lållxizi l<ifX./'llårl(,)l*l Hii";

Hung Tien Vu

forvaltningsrevisor

,  ; Masterl økonomi og administrasjon fra NHH, med spesialisering innen økonomistyring.

*,.  ] Han har særlig erfaring med offentlige anskaffelser og økonomiforvaltning.

Miriam Sethne

["  ‘ forvaltningsrevisor

Master i statsvitenskap, med fordypning i offentlig politikk og administrasjon.

u  Spesialkompetanse innenfor utforming og analyse av spørreundersøkelser.

Lars Ivar Nysterud

'  $ forvaltningsrevisor

.\ Å Master of Public Administration (MPA) fra Handelshøyskolen i København. Bachelor i

kommunal økonomi og ledelse fra Høyskolen i Nord—Trøndelag. Lars—Ivar har

kommunal eiendomsskatt som sitt spesialområde.

r'f

Hilde Gamkinn

/  ' forvaltningsrevisor
; A.,—j

I . Master i rettsvitenskap med spesialisering i skatterett. Hilde har erfaringsbakgrunn både

Vi '  ‘i' fra NAV og kriminalomsorgen (tiltrådtjuni 2017)

Avdelingen gjennomfører både individuelle og felles kompetansehevingstiltak. Tiltakene kan rette

seg mot de ulike sektorområdene vi jobber med, så vel som revisjonsfaglig metode. I tillegg har vi i

årjobbet særlig med effektivitet i prosjektgjennomføring ved å ha fokus på at prosjektgruppene skal

fungere optimalt. Vi har i tillegg rutiner for å lære av hverandre, ved bl.a. systematisk evaluering av

prosjektene som er gjennomført med tanke på metodebruk og effektiv gjennomføring.

4.2.2  Kvalitetskontroll

Forvaltningsrevisjonsavdelingen hadde kvalitetskontroll høsten 2016. Av åtte kontrollerte enheter,

var RRI en av to som gikk gjennom kontroll med godkjent uten merknader. Avdelingen fikk gode

tilbakemeldinger i kontrollen, særlig på det å utlede revisjonskriterier. Vi vurderer det slik at det å få

gode tilbakemeldinger på denne delen er særlig viktig siden gjennomføring av revisjonsprosjektet

hviler på gode kriterier.
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Rapportene som ble trukket ut for kontroll var blant de aller første som var ble levert fra RRI, og vi

mener at både kvalitet og fremstillingsevner ytterligere har forbedret seg etter dette.

Avdelingen synes det er positivt å ha kvalitetskontroll, og mener det er viktig å ha faglig diskusjoner

med eksterne om gjennomføring og kvaliteten på rapportene våre. Vi mener på generelt grunnlag at
alle som tilbyr forvaltningsrevisjon (også private tilbydere) bør underlegges denne typen

kvalitetskontroller.

4.2.3 Effektivitet og produktivitet

l RRI føres alle timer i et timeregistreringssystem som gir styringsinformasjon til ledelsen. Tallene

for revisjonsåret 2016/2017 viser at medarbeideren i avdelingen laster ut 85 % av sin tid til

revisjonsarbeid og kundekontakt (KU møter, kommunestyremøter).

Kontrollutvalgene har bedt revisjonen om en redegjørelse for benchmarking. Den årlige

benchmarkingen som gjennomføres av NKRF er først og fremt en rettet mot å sammenligne

ressursbruk knyttet til revisjon av kommuneregnskapet. Med andre ord gir den liten verdi når man vil

måle produktivitet og effektivitet innenfor forvaltningsrevisjon.

Det å sammenligne forvaltningsrevisjonsprosjekt for å måle effektivitet er krevende rent metodisk.

Prosjektene kan være både store og små, og dermed kan det som måles være svært varierende.
NKRF har gjennomført en egen kartlegging for å bidra til mer kunnskap om feltet

forvaltningsrevisjon. Kartleggingen viser for det første at det er stor spredning på revisjonsenhetene

i undersøkelsen. De spenner fra  3  til 30 medarbeidere. Antall kommuner som revideres pr.

interkommunal enhet varierer også fra 5 til 33. Spredningen på antall årsverk som brukes på
forvaltningsrevisjon spenner også fra 3,3 til 9 årsverk. Videre viser kartleggingen at de aller fleste

forvaltningsrevisjonsprosjekter som gjennomføres er innenfor temaer som regelverksetterlevelse,

styringsverktøy og Kostra—analyser. Et viktig formål med kartleggingen var også å undersøke

tidsbruk pr. prosjekt. Dette varierer selvsagt med område, kompleksitet og størrelse på kommunen.

Nedenfor er det klippet inn en tabell fra kartleggingen om dette.

Prosentvis fordeling av typiske timetal/ per prosjekt (kilde:  NKRF  kartlegging 2016)

i
i

i

'  100-199  '  200-299 300-399 400-499 SCO—599 EOO eller mer

i
Prosent Prosent Prosent Prosent ; Drosert , Prosent

i
j .

*  lnterl—(ommunae 28,6 39,3 . 25,0 3.6 3,6 ! O
l i

.  reviSJonsenhe—ter ». 3

Tabell 3: Prosentvis fordeling på typi l< timeta l per prosjekt

(Il
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De fleste prosjekter  i  RRI har så langt vært gjennomført innenfor en tidsramme på  300-450  timer.

Dette vurderes som rimelig tatt i betrakting at kommunene på Romerike er store i norsk

sammenheng, og at mange av prosjektene har vært komplekse og med flere problemstillinger.

RRI er opptatt av å levere god kvalitet innenfor timebudsjett, og leveringsfrister, samt at ressursene

brukes til revisjon og kundekontakt for kontrollutvalgene og kommunene.

4.3 Totalleveranse fra avdelingen i perioden

Totaloversikten over rapporter levert fra avdelingen, og rapporter som er under arbeid finner du i

vedlegg 2.

Totalt leverte timer til forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser/notater

«,.i',,,1, — . ;,
HH,! jing ' ;  l.llziilÅaj—HJ! , , * j'l'.l;jtl'1

.,"riia, l wii,  ;
l»:  H

Forvaltningsrevisjon 6 650 5  597* 7 250 8 318 7 300

og andre prosjekter

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

Tilsvarende er leveransene høyere enn budsjett i  2016/2017.

Som tallene i tabellen viser utføres det stadig mer forvaltningsrevisjon for Romerikekommunene.

For revisjonsåret  2016/2017  var det budsjettert med til sammen 7 250 timer til gjennomføring av

forvaltningsrevisjonsprosjekter og andre mindre undersøkelser for kontrollutvalgene. l tillegg

kommer en pott for prosjektdesign på 500 timer som er fordelt mellom KU etter størrelse (7 750

timer til sammen). Det er til sammen levert 8 318 timer til revisjonsoppdrag fra kontrollutvalgene for

revisjonsåret  2016/2017.  Avdelingen har leid inn noe bistand for å løse oppdrag som ble utsatt fra

året før, og til å løse noen mindre tilleggsoppdrag.

For neste revisjonssår  (2017/2018) budsjetteres det totalt på samme nivå som  2016/2017.

4.4 Leveranse til kommunen i perioden

Nedenfor følger en oversikt over leveranser fra avdelingen til kontrollutvalget for

rapporteringsperioden.
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Enkeltsak:  Gjennomgang av byggesak 23.08.2016

Forvaltningsrevisjonsrapport: Spesialpedagogisk hjelp i 20.09.2016
barnehage

Plan  for  forvaItningsrevisjonsprosjekt:  Byggesak 18.05.2017

Selskapskontroll: Plan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon 24.05.2017
i Strandveien 1 AS

Talepunkt  til  kommunestyrebehandling av
forvaltningsrevisjonsrapporten

Timerapportering for revisjonsåret 2016/2017  — forvaltningsrevisjon og andre prosjekter

77 l Will-7 .  74%7
.  .  I,  ,  ll:  ,  l 4.9mm: l»7'"9l'>l11::£f1l=l- e  ,  N ,,  _
l ,. '  l  l; F * ,, '.  l H'U'WA'T/e—ll»
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Forvaltningsrevisjon 300 223 300 386
og andre revisjons—

undersøkelser

Prosjektdesign O O 0 30* O

Totalt 300 223 300 416 300

*  Fellespott som ble innført for året 2016/2017 på 500 timer som fordeles på alle KU. Gjelder opp-

lesing og design av prosjekt som gjennomføres for første gang på et område, og som andre KU drar
nytte av senere.

Timerapportering for revisjonsåret 2016I2017  — eierskapskontroll

Kontrollutvalgene har felles planer for eierskapskontrollen og kommunene eier mange selskaper

sammen. Det rapporteres derfor felles på timer brukt til utførelse av eierskapskontroller.

 

*mämlf” *  f***iiiäugff f
ll lAl:.l:llø'llivllf.llflll  l  l:.ll2ii<i;l.lr l  l.urr.ll>l:l*;ll;ll-)ll  ,  Mmm. , nix  :l»l—3l. ll::lCld-  l
”* l .. .. ,  . l . . , M, I
5; mm: l gia—».ffz/fzfzm . My? ! iii"! H'J/f—TZX'JI'IV? ; M if"

,  l  "F(.l—l'.")/f'0lll"; j  . l  i.11')'ll";/"1) iii l , ,  L l ,,,

Eierskapskontroll 990 704 1 400 334 1 400
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Som tabellen viser at det er brukt lite ressurser på eierskapskontroller  i  dette revisjonsåret. Det er

og gjennomført fire eierskapskontroller totalt og tre er under arbeid. Årsaken til dette er omlegging

av bestillingsrutinene for selskapskontroller. Vi har gått fra et system der revisjonene har hatt mer

langsiktige planer og eierskapskontrollen ble gjort forløpende, til et system der hver enkelt kontroll

bestilles av kontrollutvalgene. Revisjonen regner med at når dette systemet har satt seg, så vil

kontrollutvalgene kunne bestille revisjonen tilsvarende ressursene som er satt av.

Det er gjort forvaltningsrevisjon i et interkommunalt samarbeid (ØRU) etter bestilling fra

kontrollutvalgene på Øvre Romerike. Disse timene er belastet forvaltningsrevisjon.
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5 AVDELING FOR REGNSKAPSREVISJON

5.1 Innledning

Avdelingen har  i  året bestått av elleve

regnskapsrevisorer, tre oppdragsansvarlige revisorer og .'

avdelingsleder. Regnskapsrevisjon innebærer å

kontrollere at regnskapene ikke inneholder vesentlige

feil og at de stemmer med vedtatte budsjett. l tillegg skal *
revisor bistå til at den interne kontrollen er organisert på i ”'" \ % å..
en betryggende måte og å bidra til å forebygge og ' 7 »
avdekke misligheter og feil. i , g

 

Vi bistår også med løpende veiledning innenfor de lover

og regler som til enhver tid er gjeldende for regnskap og økonomi. God dialog med kommunene står

sentralt i dette arbeidet. l tillegg utføres det en rekke attestasjonsoppdrag etter bestilling fra

kommunen.

5.2 Kompetanse og kvalitet

De fleste som jobber i avdelingen er revisorer på høgskolenivå, flere har tilleggsutdanning innenfor

økonomi, internkontroll og IKT. Alle medarbeiderne i avdelingen har lang erfaring og god

kommunekompetanse og solid kunnskap om kommuneøkonomi og regnskapsføring.

5.2.1 Kompetanse - presentasjon av de ansatte iavdelingen

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

om erfaringsbakgrunn.

 

;  "realitet; ago,—m. lolL>ilwrgr mg! i:(«JIw‘n'vHJi-Hgl‘l
' i

Oppdragsansvarlig revisor:

.  Camilla Eide

Øvrige revisorer på teamet:

-  Ann Tveter

. HeidiSæther
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Presentasjon av  ansatte i  regnskapsrevisjonen

Kristin Hansstein

Avdelingsleder regnskapsrevisjon

Kristin har  bachelor i  revisjon fra HIOA, prosjektledelse fra Bl, nettverkssikkerhet fra

HIST og ClSA eksamen gjennom lSACA. Hun har 12 års erfaring fra offentlig og privat

revisjon, henholdsvis fra Riksrevisjonen og BDO. I tillegg har hun tre års erfaring fra

KPMG, der hun arbeidet innenfor områdene IT revisjon, internrevisjon og granskning.

Marion Hauan

oppdragsansvarlig revisor

Bachelor i revisjon og har jobbet med revisjon siden 1994, med hovedvekt på

kommuneregnskap. Marion har tidligere jobbet i KomrevNord og distriktsrevisjon  i

Vesterålen.

Børge Haukland

oppdragsansvarlig revisor

Registrert revisor og begynte i RRl medio 2016 og har over 11 års erfaring innenfor

revisjon, både privat og kommunalt i en rekke ulike bransjer.

Camilla Eide

oppdragsansvarlig revisor

Bachelor grad i revisjon og bedriftsøkonom. Hun har jobbet med kommunal revisjon

siden 2004. Tidligere har hun arbeidet med regnskap innenfor privat sektor.

Anders O. Formoe

spesialrevisor

Høgskolekandidat innen økonomi og administrasjon, og har tilleggsutdanning innen

kommunal finansforvaltning. Anders har over 25 års erfaring fra kommunal revisjon, og

har spesialkompetanse innen bl.a. finans— og investeringsområdet.
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Jan  Arne Rasmussen

spesialrevisor

Skatterevisor med tilleggsutdanning innenfor regnskap og økonomi  i  kommuner. Jan
Arne er også IT revisor gjennom ISACA og har bred og allsidig erfaring både fra
Fylkesskattekontor og kommunerevisjon.

Roger Gulbrandsen

spesialrevisor

 

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

innenfor selvkost og mva.

Karen Therese Asak

regnskapsrevisor

 

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

i Heidi Sæther
regnskapsrevisor

Bachelor i revisjon. Hun harjobbet som kommunal revisor siden 2009.

Bjørn Håkonsen

regnskapsrevisor

 

Bjørn har en bachelor i revisjon, og en mastergrad innen offentlig revisjon (MBA). Bjørn

harjobbet med kommunal revisjon siden 2009.

Ann Tveter

regnskapsrevisor

Ann har om lag 10 års erfaring innen regnskap og 25 år innen revisjon.
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_\ Naheed  Esam

\ : regnskapsrevisor
w

å Bachelori revisjon, med arbeidserfaring i kommunal revisjon siden 2009.

k,,

l

Kjell Grøtte

regnskapsrevisor

(' Bachelor i revisjon, og tilleggsutdanning innenfor virksomhetsstyring, regnskap og

budsjettering i offentlig sektor (controller). Kjell har jobbet med revisjon av kommuner

siden 2010.

Mathyvathany Thilakesan

regnskapsrevisor

Bachelori revisjon og harjobbet med kommunal revisjon siden 2012.

 

Avdelingen jobber målrettet med omstilling og effektivisering av sine oppgaver. Formålet med dette

arbeidet er å ta i bruk nye verktøy og metoder som vil medføre en mer treffsikker og effektiv

revisjon. Dette arbeidet krever både kompetansehevende tiltak og utvikling av gode verktøy.

Avdelingen har siden oppstarten i 2013 spesielt utviklet metodekompetansen innenfor revisjon og

bruk av revisjonsverktøyet Decartes. Videre er IKT kompetansen i avdelingen økt både gjennom

rekruttering og opplæring. Viktig fremover er å beholde og rekruttere god kompetanse i avdelingen.

5.2.2 Kvalitetskontroll

Regnskapsrevisjonsavdelingen hadde kvalitetskontroll høsten 2016 (2015 regnskapet). Avdelingen

fikk fire merknader, hvorav en var vesentlig. På regnkapsrevisjon fikk  6  av 10 kontrollerte enheter

merknader. Standardene som regskapsrevisjonen skal utføres etter er svært detaljerte, slik at det er

relativt vanlig å få merknad. RRI er likevel ikke fornøyd med resultatet, og har satt inn tiltak for å

lukke avvikene. Kvalitetskontrollen ble utført første hele revisjonsåret i RRI. Avvikene var

hovedsakelig knyttet til feil bruk av Descartes. Dette systemet var nytt for de fleste medarbeiderne i

RRI.

Avdelingen opplever kvalitetskontroll som nyttig. Vi fikk gode innspill for videre utvikling av

avdelingen.
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5.2.3  Effektivitet  og produktivitet

Kontrollutvalgene er muntlig informert om at avdeling for regnskapsrevisjon er under omstilling. Som

omtalt over er både økonomiforvalting og regnskapsføringen i kommunene under endring. Spesielt

blir regnskapsføringen og fakturabehandlingen mer og mer digitalisert. Dette får betydning for

hvordan revisor innretter sin kontroll. På den ene siden vil systemene kunne erstatte en del av de

manuelle kontrollene som revisor utfører/utførte. På den andre siden oppstår nye utfordringer på

systemsiden. Her er datasikkerhet og mulighet til å manipulere systemene viktige stikkord. God lT-

kompetanse og forståelse av hvordan systemene virker vil være viktig fremover, og kan erstatte de

kontrollene som tidligere ble utført manuelt.

Kort oppsummert handler omstillingsprosjektet om kompetanse på metode, IT og effektivisering av

arbeidet. Omlegging av arbeidet i revisjonen har direkte sammenheng med kommunenes etablerte

intern kontroll, og kommunenes fremdrift i arbeidet med digitalisering av økonomifunksjonen. Det er

for tidlig å evaluere prosjektet, men så langt har avdelingen satset på metodeutvikling og

kompetansehevning. Dette er gjort ved kursing og læring av andre. Vi har for eksempel samarbeidet

tett med ett privat revisjonsselskap og ett kommunalt revisjonsselskap. Formålet med dette tiltaket

var å trekke erfaringer fra andre som vi mente kunne tilføre RRI kunnskap om effektivt og treffsikker

revisjon. Å omstille seg betyr å gjøre arbeidet annerledes. Dette er krevende fordi de ansatte må

avlære gamle arbeidsmetoder og se verdien  i  nye måter å jobbe på. Slike prosesser tar tid og må
følges opp regelmessig.

Mer analyser i revisjonsarbeidet og bedre utnyttelse av de kontrollmekanismene som systemene gir

vil være viktig i det videre arbeidet med å utvikle avdelingen. Hvor raskt digitaliseringsarbeidet i

kommunene skjer, vil ha betydning for dette arbeidet.

Resultater så langt:

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

for tidligere år.

.  lT—kompetansen og metodekompetansene er økt i avdelingen.

. Avdelingen utfører de samme arbeidsoppgaver, men med lavere bruk av ressurser. Antall

ansatte ved avdelingen er redusert med 1,5 stillinger siden oppstart i 2013

RRI er med  i  benchmarkingen til NKRF.

Benchmarkingen viser:

-  Sammenligning av tidsforbruk knyttet til finansiell revisjon med 133 andre kommuner.

-  Sammenligningsgrunnlag er revisjonskostand målt mot brutto driftsinntekt  i

kommunen.

-  Kostnader for regnskapsrevisjon  i  RRI utgjør med noen få unntak, under en halv

promille av kommunens driftsinntekt. Dette er på nivå med, eller i underkant av

resultatene fra de kommunene som er med i sammenligningen.
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'  Samlet viser benchmarkingen at RRI bruker noe mindre tid på regnskapsrevisjonen  i

2015/2016 enn  i  2014/2015, sammenlignet med øvrige deltakere. Tall for 2016/2017

kommer til høsten.

Avdelingen er fornøyd med utviklingen, men som påpekt tidligere vil vi fortsatt se etter forbedringer.

Vi vil presentere og redegjøre for resultatet fra benchmarkingen i kontrollutvalgsmøtene.

5.3 Totalleveranse fra avdelingen  i  perioden

Våre tjenester innen regnskapsrevisjon består av;

. revidere kommuneregnskapet

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

- veiledning og bistand/tilleggstjenester

Revisjon av kommuneregnskapet er en standardisert oppgave, som normalt varierer lite mellom

årene. Det som påvirker omfanget av revisjonshandlinger er kommunens egen internkontroll. God

internkontroll reduserer risikoen for feil i regnskapet.

Når det gjelder attestasjoner, vil tidsforbruket variere etter omfanget og kvaliteten på internkontroll.

Veiledning og bistand varierer både i den enkelte kommune og det enkelte år. Erfaringsvis er det

behov for mer bistand og veiledning ved for eksempel utskifting av nøkkelpersoner som økonomisjef

og regnskapssjef. Tilskuddssystemet, slik det fungerer i dag, har rom til en viss tilpasning når

kommunene har behov for det.

Tabellen viser samlet utviklingen av tidsforbruk for regnskapsrevisjon de to siste årene, samt

rammen for inneværende år.

i 'Em ! —. ' '  a  '. ' 'HI‘HH:,l.....—-(.., ”p,-n'te: .- i .
"1 '! ‘- , .— ,  win”  I... .. i [77171]

Regnskapsrevisjon 12 500 13 003 11 800 11 809 11 000

Som tabellen viser brukes det mindre tid til regnskapsrevisjon i 2016/2017 enn forrige år. For

2017/2018 legger vi opp til en ytterligere reduksjon på 800 timer. Dette er en styrt utvikling i tråd

med målene i omstillingsprosjektet.

5.4 Leveranse til kommunen i perioden

Nedenfor følger leveranser fra avdelingen i perioden.
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Samlet timeforbruk 700 997 700 753 700

Kommentar:

Det har medgått mer tid til å revidere Fet enn det budsjettet legger opp til, dette har bla sammenheng
veiledning og bistand. Medgått tid til å revidere kommuneregnskapet var på ca. 450 timer, resterende

tid er knyttet til veiledning og attestasjoner.
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6  OPPSUMMERING

Leveransene til kommunene er utført  i  tråd med bestillinger og de forutsetninger som lå til grunn for

revisjonsåret 2017/2018. God service til kommunene og kontrollutvalgene prioriteres høyt i

Romerike revisjon lKS.

Tabellen under viser samlet medgått tid på oppdraget målt mot planlagt tid for årene 2015/2016 og

2016/2017. Tidsforbruk på eierskapskontrollen er ikke med i tabellen under, siden dette rapporteres

samlet for alle kommunene.

l'.‘1';('

‘y‘: ',,-f.—.,>*

Samlet timeforbruk 1100 1333 1100 1280 1100

Kommentar:

Tidsforbruket ligger noe over planlagt nivå for perioden.

31.8.2017

Nina Neset

daglig leder
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VEDLEGG 1 — STRATEGISKE MÅL

3L

Eöif

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vi ej o n
Passe på fellesskapets verdier

l'flovedmål i danoikil
Ledende på kommunal revisjon i Norge

%i teg i %5 ke ll a l

Kompetanse

Videreutvikle oss som en kunnskapsorganisasjon innenfor kommunal revisjon og generell

kommunekunnskap (styring, organisering, forvaltning og tjenesteproduksjon).

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.

Fremtidsrettet

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

tilpasset kommunenes behov.

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).

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

Attraktiv arbeidsplass

Vi skal være en attraktiv arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø, slik at vi beholder

kompetanse og rekrutter gode medarbeidere.

Selskapet har toårlige utviklingsplaner der de strategiske målene tas ned i konkrete resultatmål.
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VEDLEGG 2  —  OVERSiKT OVER LEVERANSER FRA

AVD. FORVALTNINGSREVISJON

Leverte forvaltningsrevisjoner ”
.«71.  ) '):uäwinri

Skedsmo

Nittedal

Sørum

Ullensaker

Sørum

Eidsvoll

Au rskog-Høland

Fet

Nes

Nannestad

Rælingen

Skedsmo

Lørenskog

Gjerdrum

Ullensaker

Skedsmo

Hurdal

Rælingen

Lørenskog

Eiendomsforvaitning

Oppfølging vedtak

introduksjonsordninger flyktninger

Psykisk helse og rus

Krogstad Miljøpark AS

Hjemmesykepleie

Korttidsopphold i institusjon

Korttidsopphold i institusjon

Korttidsopphold i institusjon

Korttidsopphold i institusjon

Psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus

Oppfølging vedtak

Vedlikehold kommunale bygg

Tilpasset opplæring

Forebyggende barn og unge

Barnevern

Informasjonssikkerhet
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Fet PPT barnehage 2016

Nes PPT barnehage 2016

Eidsvoll Vedlikehold kommunale bygg 2016

Nittedal Beredskap skole 2016

Gjerdrum Folkehelse 2017

Ullensaker Skolehelsetjeneste 2017

Sørum Offentlige anskaffelser 2017

Øvre Romerike ØRU/ØRIK 2017

Skedsmo Eiendomsskatt 2017

Lørenskog Eiendomsforvaltning 2017

Nannestad Barnevern 2017

Rælingen Sykefravær 2017

Forvaltningsrevisjonsprosjekter planlagt og under arbeid pr. 15.4.2017
' i n ” ' i ' ”% '

få:—.gnfirming Term 5  Piz-.inlmyi Max/raring

"Eies" " " ' ' i '* Forebyggjén'aééän'bgäé 7’ i  ' August 5637' ' i

Lørenskog Barnevern August 2017

Nittedal Selvkost byggesak August 2017

Eidsvoll Folkehelse September 2017

Skedsmo Internkontroll September 2017

Au rskog-Høland Fastlegeordningen September 2017

Hurdal Økonomiske anskaffelser Oktober 2017

Sørum Mobbing Desember 2017
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Skedsmo

Fet

Eiendomsskatt (undersøkelse)

Byggesaksbehandnng

Revisjonsundersøkelser 2015—201 7

'» l..] , “‘1:

Styret SNR

Skedsmo KU

Ullensaker kommune

Lørenskog kommune

Gjerdrum

Aurskog-Høland

Selskapskontroller 2016

Gjerdrum

Aurskog/Høland

AlH, Fet, Lørenskog, Skedsmo,

Nittedal, Rælingen, Sørum

Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker,

Gjerdrum, Nannestad, Nes

Romerike

Skedsmo

Romerike

.,j;

Organisering og

virksomhetsstyring

Eiendomsskatt

Kostnader og tilskudd barnehager

Investeringsprosjekter (fase 1,

2,3)

Internkontroll

Økonomisk tilsyn barnehage

Mjølkerampa AS

AS Aurskog/Høland

Utbyggingsselskap

Nedre Romerike Brann og

RedninglKS

Øvre Romerike Brann og Redning
IKS

Orbit Arena

Strandveien  2

Romerike krisesenter
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2018

2015

2016

2016

2015-2016

2017

2017
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2016

2016

2016

2017

August 2017

Oktober 2017

Desember 2017
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Arkivsak-dok. 15/00203-4 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 
Fet kontrollutvalg 12.09.2017 
 
 
 

   
 
 

BUDSJETT FOR KONTROLL- OG TILSYNSVIRKSOMHETEN 2018 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Det foreslåtte budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten vedtas med en ramme på 
kr 1 522 280 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, uforutsett/kjøp av tjenester. En del av denne posten vil bli brukt til den 
planlagte eierskapskontrollen i Romerike revisjons 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. Fet kommunes andel av dette er på kr 182 
707. 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. 
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Revisjonen 
Budsjettet til RRI har en total ramme på kr 26 993 000. Tilskuddet fra kommunene 
utgjør samlet kr 22 282 247. Fet kommunes andel av dette er på kr 1 173 571. 
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 Budsjett 2018 Budsjett 2017 
Møtegodtgjørelse            80 000            75 000 
Arbeidsgiveravgift            11 280            11 000 
Aviser, tidsskrifter              3 000              3 000 
Kurs/opplæring            35 000            35 000 
Reisegodtgjørelse              3 000              3 000 
Møteutgifter              3 000              3 000 
Uforutsett/kjøp av tjenester            30 000                     0 
Sum kontrollutvalget          165 280           130 000  
Sekretærfunksjonen          183 000          179 000 
Revisjonen       1 174 000       1 174 000 
Sum       1 522 280         1 483 000   
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Budsjett 2017 
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Styrebehandlet 2.6.16 

 

2 

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 diss prinsippene.  

1.1 Sekretariatets oppgaver  

Selskapets formål er å utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes 
kontrollutvalg etter gjeldende lover og forskrifter. Sekretariatet skal påse at de 

saker som behandles av kontrollutvalgene er forsvarlig utredet og at utvalgenes 
vedtak blir iverksatt. Sekretariatet utfører overordnet analyse og lager planene 
for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I tillegg utfører sekretariatet 

undersøkelser på oppdrag fra kontrollutvalgene. Vi er en viktig faglig ressurs og 
diskusjonspartner for utvalgene og er det operative leddet som står for dialogen 

med rådmannen og revisjonen.  
 

I tillegg har sekretariatet administrative oppgaver knyttet til drift av selskapet.  

1.2 Bemanning 

Sekretariatet har 3 ansatte. Bemanningen er godt tilpasset kontrollutvalgenes 
oppgaver og aktivitetsnivå.  Rokus har for tiden noe ledig kapasitet, og selger 
sekretariatstjenester til kontrollutvalget i Asker.  

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

selskapet. 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. For mange er det for tidlig å komme med slike 

signaler. Regjeringen anslår i RNB nasjonal lønnsvekst i 2017 til 2,8% og en 
deflator på 2,7%. Rokus har en lønnsandel på 80 %. Vi har derfor lagt til grunn 

en justering av kommunenes betaling på 2,7 % i 2017. 
 
Pensjonsutgiftene er budsjettert med 16 % i 2017.  

 
3 Budsjett 2016 

3.1 Utgifter 
For å harmonisere styrehonoraret andre styrer på Romerike, vedtok 
representantskapet å nedjustere satsene for godtgjøring møtegodtgjørelse i R-

sak 3/16: 
 Styrets leder: kr 50 000,- 

 Nestleder: Kr 25 000,- 
 Styremedlemmer: Kr 20 000,- 
 Møtegodtgjørelse pr. møte: Kr 1 200,- 
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Møtegodtgjørelse til medlemmene av representantskapet fastsettes og dekkes av 
eierkommunene, og følger eierkommunens satser for godtgjøring. For leder og 

nestleder er det tidligere (i R-sak 11-2012) fastsatt følgende satser: 
 Representantskapets leder: Kr 15 000,- 

 Nestleder: Kr 5 000,- 
 

3.2 Inntekter  

Selskapets inntekter består hovedsakelig av tilskudd fra eierkommunene. Vi har i 
samsvar med signaler fra eierne budsjettert med en tilskuddsøkning på 2,7 % fra 

2016 til 2017, noe som samlet utgjør 73 700 kroner.  
 

Kommunenes betaling for sekretariatstjenesten fordeler seg slik: 
 

 Kommuner 2017 2016 2015 

Aurskog Høland  197 606  192 476 183 897 

Eidsvoll  228 474  222 542 212 623 

Fet  178 491  173 856 166 107 

Gjerdrum  158 070  153 966 147 103 

Hurdal  142 625  138 922 132 730 

Lørenskog  280 032  272 762 260 604 

Nannestad  181 320  176 612 168 741 

Nes  217 632  211 981 202 533 

Nittedal  227 168  221 270 211 408 

Rælingen  203 214  197 938 189 115 

Skedsmo  350 840  341 731 326 499 

Sørum  203 695  198 406 189 563 

Ullensaker  270 333  263 314 251 578 

Sum  2 839 500  2 765 775 2 642 500 

 
 

Inntekter fra salg av sekretariatstjenester til kontrollutvalget i Asker er 
budsjettert med 150 000 kroner. Avtalen varer til høsten 2017 med opsjon på 

forlengelse i 2 år. 
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Driftsbudsjett      

  B 2017 JB 2016 B2015 R 2015 
Driftsinntekter         
Salgsinntekter          150 000           140 000           140 000       -237 391  
Refusjoner           53 000            62 000            75 500         -38 715  
Overføringer       2 839 500        2 765 775        2 642 500    -2 583 495  
Sum driftsinntekter       3 042 500        2 967 775        2 858 000    -2 859 600  
          
Driftsutgifter         
Lønn inkl. sosiale utgifter       2 461 500        2 419 500        2 271 500     2 183 800  
Kjøp av varer og tjenester          528 000           490 000           515 000        401 532  
Overføringer           53 000            62 000            75 500          38 715  
Sum driftsutgifter       3 042 500        2 971 500        2 862 000     2 624 046  
          
Driftsresultat                  -               -3 725             -4 000       -235 554  
          
Finansposter         
Renteinntekter             1 000              5 225              5 000         -36 900  
Sum finansposter             1 000              5 225              5 000         -36 900  
          
Motpost kalkulatoriske avskrivninger         
          
Ordinært resultat             1 000              1 500              1 000       -272 454  
          
Interne finansieringstransaksjoner         
Avsetninger         
Bruk av tidligere avsetninger         
     
Bruk av fond                  -               -61 508  
Finansiering av utgifter i 
investeringsregnskapet             1 000              1 500              1 000              505  
          
Regnskapsmessig resultat 0  0  0  -334 467  

         
         
         
Ramme for virksomheten       3 043 500        2 973 000        2 863 000    
(sum driftsutg. + sum finansutgifter)         
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Konto  B 2017 B 2016 B 2015 
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 
Konto/   2017 JB 2016 2016 R 2015 

  UTGIFTER         
10100 Lønnsutgift faste stillinger 1 755 000 1 698 000 1 698 000 1 607 000 
10800 Godtgjørelse styret og valgkom 125 000 152 000 152 000 131 800 

  Sum lønn 1 880 000 1 850 000 1 850 000 1 738 800 
           

10910 Arbeidsgivers andel pensjon 280 000 270 000 270 000 165 000 
10911 Gruppelivs- og ulykkesforsikring 1 500 1 500 1 500 1 000 
10999 Arbeidsgiveravgift 300 000 298 000 298 500 279 000 

  Sum sosiale utgifter 581 500 569 500 570 000 445 000 
  Sum lønn og sosiale utgifter 2 461 500 2 419 500 2 420 000 2 183 800 
           

11010 Kontorutgifter/rekvisita  10 000 19 000 19 000 7 245 
11020 Kopiering/papir/toner 10 000 25 000 25 000 6 266 
11030 Abonnementer 10 000 10 000 10 000 7 589 
11031 Faglitteratur 2 000 2 000 2 000 0 
11151 Bevertning 15 000 7 000 7 000 13 194 
11210 Velferdstiltak - ansatte 5 000 5 000 5 000 1 994 
11290 Diverse driftsutgifter 20 000 20 000 20 000 17 073 
11312 Mobiltelefon (inkl pc) 10 000 8 000 8 000 8 037 
11320 Porto  5 000 10 000 10 000 11 191 
11412 Annonser, reklame, informasjon 10 000 10 000 10 000 4 477 
11510 Kurs og konferanser 100 000 90 000 90 000 75 266 
11511 Eget kursarrangement 7 000 10 000 10 000 1 620 
11603 Oppgavepl. utg., diett/nattillegg 1 000 1 000 1 000 5 670 
11610 Bilgodtgjørelse(oppg.pliktig) 50 000 40 000 40 000 45 417 
11701   Diverse utlegg (ikke oppg pl)  15 000     10 521 
11732 Transport, off. kommunikasjon 20 000 15 000 15 000 6 793 
11862 Yrkesskadeforsikring 1 000 1 000 1 000 1 417 
11910 Husleie 50 000 50 000 50 000 40 350 
11964 Kontingenter  47 000 45 000 45 000 41 272 
11970 Datautstyr/programvare 15 000 10 000 10 000 17 116 
11989 Avgifter, gebyrer 5 000 1 000 1 000 819 
12420 Driftsavtale IT - arkiv 55 000 51 000 51 000 25 782 

  Sum kjøp i tjen. produksj. 463 000 430 000 430 000 349 109 
           

12704 Revisjon 25 000 20 000 20 000 18 375 
13721 Kjøp av regnskaps- og lønnstjenester 40 000 40 000 40 000 34 048 

  Sum kj. av tjen.erstatter egenprod. 65 000 60 000 60 000 52 423 
           

14290 Betalt mva  53 000 62 000 62 000 38 715 
  Sum momskomp 53 000 62 000 62 000 38 715 
           

15400 Avsetning til disposisjonsfond         
15700 Overføring inv.regnsk 1 000 1 000 1000 853 
15800 Regnskapsmessig mindreforbruk         

  Sum finansutg./finanstrans. 1 000 1 000 1 000 853 
           
  TOTAL SUM UTGIFTER 3 043 500 2 972 500 2 973 000 2 624 899 
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  INNTEKTER         
16201 Div inntekter og refusjoner         
16500 Diverse avgiftspliktige inntekter -150 000 -140 000 0 -237 391 

  Sum salgsinntekter -150 000 -140 000   -237 391 
           

17290 Momskomp. Påløpt i drift -53 000 -62 000 -62 000 -38 715 
  Sum refusjoner -53 000 -62 000 -62 000 -38 715 
           

17500 Aurskog Høland       -197 606  -192 476 -192 476        -180 266  

17501 Eidsvoll       -228 474  -222 542 -222 542        -207 395  

17502 Fet       -178 491  -173 856 -173 856        -163 524  

17503 Gjerdrum       -158 070  -153 966 -153 966        -145 627  

17504 Hurdal       -142 625  -138 922 -138 922        -132 116  

17505 Lørenskog       -280 032  -272 762 -272 762        -252 546  

17506 Nannestad       -181 320  -176 612 -176 612        -166 033  

17507 Nes       -217 632  -211 981 -211 981        -197 857  

17508 Nittedal       -227 168  -221 270 -221 270        -206 179  

17509 Rælingen       -203 214  -197 938 -197 938        -185 240  

17510 Skedsmo       -350 840  -341 731 -341 731        -314 567  

17511 Sørum       -203 695  -198 406 -198 406        -185 627  

17512 Ullensaker       -270 333  -263 314 -263 314        -244 010  

18900 Overføring fra andre                  -2 508  

  Sum overføringer -2 839 500 -2 765 775     -2 765 775  -2 583 495 
           

19000 Renteinntekter -1 000 -5 225 -15 000 -36 900 
 19 300  Bruk av tidligere års nto. dr.res.       -61 508 

19400 Bruk av disposisjonsfond   0        -130 225                   -    
  Sum finansinnt./finanstrans. -1 000 -5 225 -145 225 -98 408 
           
  TOTAL SUM INNTEKTER -3 043 500 -2 973 000 -2 973 000 -2 958 008 

 
Lørenskog, 25.5.2016 

 
Mona Moengen sign. 

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

1.1 Formål - selskapsavtalen 

Romerike revisjon IKS (RRI) skal utføre revisjon og rådgivning for deltakerkommunene.  Dette skal 
skje gjennom dialog og samhandling med de folkevalgte og på administrativt nivå i 
deltakerkommunene. Kontrollaktiviteten vi utfører skal bidra til å styrke tilliten til 
kommunalforvaltningen på Romerike.  
 
RRI tilbyr også deltakerkommunene tjenester utover de lovpålagte oppgavene innenfor selskapets 
kompetanseområde. 
 
Selskapet skal også: 

- gi innspill til forbedringer i kommunenes kvalitetsarbeid 
- veilede om regelverk m.m. 
- videreformidle gode eksempler og bidra til læring mellom deltakerkommunene 

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

1.2 Oppdrag 

RRI skal utføre en effektiv revisjon preget av uavhengighet og kvalitet. 
 
RRI utgjør en viktig del av den egenkontrollen som kommunene gjennomfører i egen virksomhet, 
med utgangspunkt i bestemmelsene i kommuneloven om kontrollutvalg, revisjon og 
administrasjonssjefens internkontroll. God egenkontroll i kommunene er en viktig forutsetning for et 
velfungerende lokaldemokrati. Kommunene skal sikre at innbyggerne får de tjenester de har krav 
på, og at ressursene forvaltes på en effektiv måte i samsvar med kommunestyrenes forutsetninger.  
 
Selskapet utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunene, samt 
revisjon for en rekke selvstendige kommunale- og interkommunale selskaper. 

 
 
  

BUDSJETT 2015 
ØKONOMIPLAN 2015 - 2018 
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Visjon 
         Passe på fellesskapets verdier 

 
Hovedmål i perioden 

  Ledende på kommunal revisjon i Norge 
 

 
 

Strategiske mål 
 

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

 
2. Service og kvalitet 

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

 
3. Fremtidsrettet 

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

 
4. Sentral aktør innen kommunal revisjon 

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

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

 
5. Åpenhet 

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

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

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

2.1 Kostnader 

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

2.2 Leveranser 

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

Leveranser prosjekter siste år målt mot 
2012  

2012 Siste år 

Forvaltningsrevisjons rapporter 7 14 

Selskapskontroll (Ingen i øvre kommunene) 4 4 

Undersøkelser bestilt av KU Usikkert 8 

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

ÅR 2014 2015 2016 

Bistand og 
veiledning 

685 timer 794 timer 1 385 timer 

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

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

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

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

3.1 Utvikling i planperioden 

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

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

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

4.1 Driftsbudsjett 2018 

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

 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Brukerbetalinger

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

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

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

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 16 498 564                      15 570 000                  17 610 000                    

Sosiale utgifter 4 167 836                        4 800 000                    4 433 000                      

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

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

Overføringer 2 039 405                        960 000                        800 000                         

Avskrivninger 80 802                              65 000                          80 000                            

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter 28 214 157                      25 695 000                  26 993 000                    

Brutto driftsresultat 1 359 309                        342 753                        950 753                         

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter

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

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på lån

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

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger 21 600                              20 000                          20 000                            

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter 95 108                              70 000                          70 000                            

Utlån

Sum eksterne finansutgifter 116 708                           90 000                          90 000                            

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

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

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

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

Motpost avskrivninger -80 802                            -65 000                        -80 000                          

Netto driftsresultat 1 160 885                        150 000                        730 000                         

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -1 798 361                      

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

Bruk av bundne fond

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

Avsetninger

Overført ti l  investeringsregnskapet 14 700                              15 000                            

Avsatt ti l  dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt ti l  disposisjonsfond 798 361                           

Avsatt ti l  bundne fond

Sum avsetninger 813 061                           -                                15 000                            

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

4.3 Utgifter 

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

4.4 Investeringsbudsjett 2018 

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

Salg av driftsmidler og fast eiendom

Andre salgsinntekter

Overføringer med krav ti l  motytelse

Kompensasjon for merverdiavgift

Statlige overføringer

Andre overføringer

Renteinntekter og utbytte

Sum inntekter -                                  -                               -                               

INVESTERINGSUTGIFTER

Lønnsutgifter

Sosiale utgifter

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

Kjøp av tjenester som erstatter kom.tjenesteprod.

Overføringer

Renteutgifter og omkostninger

Fordelte utgifter

Sum utgifter -                                  -                               139 000                       

FINANSUTGIFTER

Avdrag på lån

Utlån

Kjøp av aksjer og andeler 14 700                            15 000                         15 000                         

Dekning av tidligere års udekket

Avsetninger ti l  ubundne investeringsfond

Avsetninger ti l  ubundne investeringsfond

Sum finansieringstransaksjoner 14 700                            15 000                         15 000                         

Finansieringsbehov 14 700                            15 000                         154 000                       

FINANSINNTEKTER

Bruk av lån -139 000                     

Mottatte avdrag på utlån

Salg av aksjer og andeler

Bruk av tidligere års udisponert

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

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av ubundne investeringsfond

Bruk av bundne fond

Sum finansiering -14 700                          -15 000                       -154 000                     

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

5.1 Økonomiplan 2018-2021   

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

 
 
 

DRIFTSINNTEKTER Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Brukerbetalinger

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

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

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

DRIFTSUTGIFTER

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

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

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

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

Overføringer 800 000                      960 000                      960 000                      960 000                       

Avskrivninger 80 000                        80 000                        80 000                        80 000                         

Fordelte utgifter

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

Brutto driftsresultat 950 753                      477 753                      197 753                      197 753                       

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter

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

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på lån

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

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger 20 000                        15 000                        10 000                        5 000                            

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter 70 000                        75 000                        80 000                        85 000                         

Utlån

Sum eksterne finansutgifter 90 000                        90 000                        90 000                        90 000                         

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

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

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

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

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond -745 000                    -272 000                    

Bruk av bundne fond

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

Avsetninger

Overført ti l  investeringsregnskapet 15 000                        15 000                        15 000                        15000

Avsatt ti l  dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt ti l  disposisjonsfond

Avsatt ti l  bundne fond

Sum avsetninger 15 000                        15 000                        15 000                        15 000                         

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -                              -                               -                               -                                
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5.3 Oppsummert 

Økonomiplanen legger opp til å videreføre nivået for 2018 på de fleste postene i hele perioden. 
Tilskuddet fra kommunene holdes på 2016 nivå for 2018 og selskapet har som intensjon å få til en 
tilsvarende reduksjon også for 2019. I tillegg har kommunene på Romerike sterk vekst, både når det 
gjelder oppgaver og omfang. Disse forholdene medfører at RRI må effektivisere driften av selskapet 
for å kunne holde samme nivå på sine tjenester som tidligere. Å effektivisere driften av selskapet 
uten at det får konsekvenser for kvaliteten på de produktene som leveres, er et mål som selskapet 
vil ha stort fokus på i årene fremover. Effektivisering utover det som ligger i handlingsplanen er 
krevede dersom tjenestenivået skal opprettholdes, og må i tilfelle vurderes opp mot om kommunen 
har etablert en tilfredsstillende internkontroll.  
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Arkivsak-dok. 15/00196-12 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 
Fet kontrollutvalg 12.09.2017 
 
 
 

   
 
 

ENGASJEMENTSBREV FRA ROMERIKE REVISJON IKS 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisjonens engasjementsbrev til orientering. 
 
 
Vedlegg:  
Engasjementsbrev Fet kommune 
 
Saksframstilling: 
Romerike Revisjon IKS er valgt til kommunens revisor. Revisjonen består av 
forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og regnskapsrevisjon 
 
Revisor har et selvstendig faglig ansvar for å foreta revisjon i samsvar med lov, 
forskrift og god kommunal revisjonsskikk (GKRS). 
 
I vedlagte engasjementsbrev til kontrollutvalget har Romerike Revisjon beskrevet sin 
forståelse av revisjonsoppdraget, slik at kontrollutvalget får en oppfatning av 
rollefordeling og hva som kan forventes av revisjonen. Det er imidlertid viktig å 
understreke at engasjementsbrevet ikke kan begrense pliktene revisor har etter lov 
og forskrift, men har som formål å klargjøre ansvar og omfanget av revisjonen. 
 
Engasjementsbrev for revisjonsoppdraget utarbeides for hver valgperiode eller oftere 
dersom det er forhold som tilsier det. Årsaken til dette engasjementsbrevet er skifte 
av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor. 
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: , ROMERIKE
x k; REVISJON lK5

Kontrollutvalget  i  Fet kommune

Engasjementsbrev  —  Fet kommune

1. Innledning

Romerike revisjon IKS er kommunens revisor. Revisjonen består av forvaltningsrevisjon og

regnskapsrevisjon, og omfatter revisjonen av kommuneregnskapet. Med utgangspunkt i de

revisjonsbestemmelsene som gjelder for kommuner og fylkeskommuner, herunder standarder for
god kommunal revisjonsskikk, vil vi i dette brevet beskrive vår forståelse av revisjonsoppdraget,

slik at utvalget får en oppfatning av rollefordeling og hva som kan forventes av oss.

2. Revisjonen - formål og innhold

Kommuneloven har blant annet følgende bestemmelser om revisjonen i  §  78:

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

revisjonsskikk.

2. Revisjonsarbeidet skal omfatte regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.

Vi vil gjennomføre og rapportere resultatene av vår revisjon i henhold til god kommunal

revisjonsskikk, som er en rettslig standard. Innholdet i dette begrepet er normert av
kommunelovens bestemmelser om revisjon, tilhørende forskrifter og etablerte og anerkjente

standarder på området. Som medlem av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) er vi underlagt
jevnlige eksterne kvalitetskontroller.

Revisor har plikt til løpende å foreta en vurdering av egen uavhengighet. Oppdragsansvarlig

revisor skal hvert år avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget.

Ledelsenes ansvar
I henhold til kommuneloven er det kommunens administrasjonssjef som er ansvarlig for at

kommunens interne administrative kontroll og økonomiforvaltning er ordnet på en betryggende

måte og er gjenstand for betryggende kontroll. Det er også administrasjonssjefens ansvar å

utarbeide og fremme kommunens årsberetning og avlegge årsregnskapet i samsvar med

bestemmelsene i kommuneloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning i kommuner og

fylkeskommuner og god kommunal regnskapsskikk.

Kommunens ledelse har også ansvaret for at vi som revisor har ubegrenset tilgang til registrerte

opplysninger, dokumentasjon og annen informasjon vi finner nødvendig for å kunne utføre vårt

arbeid, herunder korrespondanse, kontrakter, protokoller mv. Dette inkluderer også tilgang til

systembeskrivelser og nødvendig veiledning.

Kommunestyret og kontrol/utvalgets ansvar

Kommunestyret er kommunens øverste organ, og har det øverste tilsyn med den kommunale og

fylkeskommunale forvaltning. Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende

www./..omsri?1".»r:;vi.:,jc:nn» Romerike revisjon IKS Telefon: 66 10 69 00 Org. no: 913 150 619
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tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne. Kontrollutvalget skal påse at kommunen og
forvaltningen blir forsvarlig revidert. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjoner basert på en
overordnet risiko- og vesentlighetsanalyse.

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

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

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

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

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

forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.

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

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

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor er avdelingsleder forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
Oddny Ruud Nordvik.

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

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er Børge Haukland.

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

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

Årsregnskapet skal iht. forskriften være avlagt av administrasjonssjefen innen 15. februar  i  året
etter regnskapsåret. Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars.
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Administrasjonssjefens ansvar omfatter også ansvar for at registrering, dokumentasjon og
oppbevaring av regnskapsopplysninger er innrettet på en ordentlig og oversiktlig måte.

Revisjonens utførelse og forholdet til intern kontroll
God kommunal revisjonsskikk innebærer blant annet at vi kontrollerer utvalgte deler av materialet
som underbygger informasjonen i årsregnskapet, foretar analytiske vurderinger og andre
revisjonshandlinger som vi etter forholdene finner hensiktsmessige.

På grunn av en revisjons iboende begrensninger, sammen med den interne kontrollens iboende
begrensninger, er det alltid risiko for at ikke all vesentlig feilinformasjon i regnskapet avdekkes,
selv om revisjonen er planlagt og utført i samsvar med god kommunal revisjonsskikk, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA—ene). Ved vår risikovurdering vurderer vi de interne
kontrollene som er relevant for kommunens eller enhetens utarbeidelse av årsregnskapet med det
formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for
å gi uttrykk for effektiviteten av enhetens interne kontroll. Slike revisjoner eller gjennomganger vil
eventuelt kunne avtales særskilt med oss.

Generelt vil en effektiv intern kontroll (kommunens egen) redusere risikoen for at misligheter og feil
vil oppstå uten å bli avdekket, men vil aldri kunne eliminere denne risikoen. Omfanget av vårt
revisjonsarbeid vil for en stor del være avhengig av kvaliteten på, og effektiviteten av kommunens
interne kontroll, samt regnskaps— og rapporteringsrutiner. Vi vil rapportere skriftlig om eventuelle
vesentlige mangler i den interne kontrollen som er relevante for revisjonen av årsregnskapet og
som vi har identifisert under revisjonen, se nærmere om dette under avsnittet rapportering.

Registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger
Når vi konkluderer om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i
revisjonsberetningen, vil revisjonen være utført i samsvar med den internasjonale standard for
attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset
revisjon av historisk finansiell informasjon». Denne standarden krever at vi etterlever etiske krav,
planlegger og gjennomfører vårt arbeid for å oppnå betryggende sikkerhet for at det ikke er
vesentlige formelle mangler knyttet til registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.
Slike vurderinger innebærer gjennomføring av kontrollhandlinger for å innhente bevis om disse
forholdene. De valgte kontrollhandlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av
risikoene for vesentlige mangler.

Ved vurderingen av ledelsens plikter med hensyn til registrering og dokumentasjon av
regnskapsopplysninger, innhenter revisor informasjon om kommunens interne rutiner for å vurdere
samsvaret med lov, forskrift og god bokføringsskikk, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av kommunens interne kontroll.

Andre uttalelser og kontrol/handlinger
Vår revisjon vil også omfatte de kontrollhandlinger som er nødvendige for å attestere følgeskriv til
lønns- og trekkoppgavene og de terminvise krav etter den kommunale ordningen for
momskompensasjon. Vi utfører også kontroll av tilskudd som er gitt for å finansiere særskilte
oppgaver (særattestasjoner), der det er krav eller ønske om revisors attestasjon. Våre kontroller
utføres i tråd med oppdragsgivers anvisninger og aktuell standard for attestasjonsoppdrag.

3. Innsynsrett og taushetsplikt
Revisor kan kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument hos kommunen og
foreta de undersøkelser som revisor finner nødvendige for å gjennomføre oppgavene.
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Både oppdragsansvarlig revisor og revisjonsmedarbeiderne har taushetsplikt etter
forvaltningsloven §§ 13 til 13e. Dette følger av kommunelovens  §  78, nr. 7. Taushetsplikten gjelder
ubegrenset i tid, også etter at oppdraget er avsluttet.

Taushetsplikten er dog ikke til hinder for at kontrollutvalget får den informasjon om resultater av
revisjonen som er nødvendige.

4. Rapportering og dialog
Engasjementsbrev for revisjonsoppdraget utarbeides for hver valgperiode eller oftere dersom det
er forhold som tilsier det. I tillegg utarbeides oppstartsbrev i forbindelse med oppstart av den
enkelte forvaltningsrevisjon og årlig i forbindelse med oppstart av regnskapsrevisjonen, dette
sendes administrasjonen.

Kontrollutvalget skal sørge for at plan for forvaltningsrevisjon blir utarbeidet og innstille til
kommunestyret, som vedtar planen. Forvaltningsrevisjoner rapporteres til kontrollutvalget i form av
egne rapporter.

Regnskapsrevisjonens innhold avhenger av revisjonsstandarder, intern kontroll og revisors skjønn.
Kontrollutvalgets oppgave er å påse at kommunen har en tilstrekkelig revisjon. For å sikre
kontrollutvalget informasjon om regnskapsrevisjonen vil det i tillegg til revisjonsberetningen
redegjøres for status i arbeidet løpende. Kontrollutvalget vil også bli orientert om
revisjonsstrategien.

Etter en endring i Offentleglova § 5 annet ledd, som trådte i kraft 1. januar 2015, kan offentlig
innsyn i foreløpige revisjonsrapporter utsettes inntil den endelige rapporten er oversendt
kontrollutvalget. Endringen innebærer ikke en innsnevring i selve innsynsretten i
revisjonsrapporter; det er kun tidspunktet for når innsyn kan kreves som er endret.

Misligheter
Revisor skal iht. forskriftens § 3, gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter
og feil. Konstateres det misligheter ved revisjon, eller på annen måte, skal revisor sende foreløpig
innberetning til kontrollutvalget.

Når saksforholdet er nærmere klarlagt skal revisor sende endelig innberetning til kontrollutvalget.
Revisor skal sende kopi av innberetningen til administrasjonssjefen.

Nummeren‘e brev
Vi kan gjennom regnskapsrevisjonen finne forhold som ikke blir påpekt i revisjonsberetningen, men
som vi finner nødvendig å påpeke i nummerert brev. Slike nummererte brev vil bli sendt til
kontrollutvalget med kopi til administrasjonssjefen. Kontrollutvalget har et ansvar for å påse at
forhold som er påpekt av revisor blir fulgt opp.

lhenhold til revisjonsforskriften § 4, 2 skal revisor påpeke følgende forhold i nummererte brev:
1. Mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av

regnskapsopplysninger.
Feil og mangler ved organiseringen av den økonomiske internkontrollen.
Misligheter.
Feil som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet.
Manglende redegjørelse for vesentlige avvik mellom beløpene i den revisjonspliktiges
årsregnskap og regulert budsjett slik det fremstår etter gyldige vedtak/endringer fattet på
riktig beslutningsnivå.

97.390!”
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6. Begrunnelse for manglende underskrift ved bekreftelser overfor offentlige myndigheter som
gis i henhold til lov eller forskrift.

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

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

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

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

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

Jessheim, 21.6.2017

Med vennlig hilsen

Nina Neset (
dagHgleder

Kopi: administrasjonssjef
kommunestyret
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1 
 

Arkivsak-dok. 15/00196-13 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 
Fet kontrollutvalg 12.09.2017 
 
 
 

   
 
 

OPPDRAGSANSVARLIG REGNSKAPSREVISORS 
EGENVURDERING AV UAVHENGIGHET 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet tas til 
orientering. 
 
 
Vedlegg:  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet 
 
Saksframstilling: 
I følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved 
behov, avgi en skriftlig egenvurdering til kontrollutvalget. 
 
Årsaken til denne erklæringen er skifte av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor. 
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Til  kontrollutvalget  i  Fet  kommune

Vurdering av  uavhengighet i forvaltningsrevisjonsprosjekt:
byggesaksbehandling

Innledning

Ifølge forskrift om revisjon  §  15 skal oppdragsansvarlig revisor minimum hvert år avgi en

skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Dette omfatter også

oppdragsansvarlig for forvaltningsrevisj on.

Krav til uavhengighet og objektivitet gjelder også for medarbeidere som arbeider med

forvaltningsrevisjon. Disse gir en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet som legges til

grunn også innenfor forvaltningsrevisjon. I tillegg vurderes uavhengighet i forbindelse med

det enkelte oppdrag.

Både kommuneloven (§ 79) og forskrift om revisjon (kap. 6) setter krav til revisors

uavhengighet. Kravene er nærmere beskrevet nedenfor.

Lovens og forskriftens krav til uavhengighet

I flg. Kommuneloven  §  79 og § 13 i forskrift om revisjon kan den som foretar revisjon ikke:

1. være ansatt i andre stillinger i kommunen eller i virksomhet som kommunen deltar i

2. være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen deltar i

3. delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet, når dette kan føre til at vedkommendes

interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiver, eller på annen måte er

egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon

4. ha nærstående (ektefelle, samboer, nære slektninger), som har slik tilknytning til

revidert at det kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet.

ltillegg stiller loven § 79 og forskriften § 14 følgende begrensninger:

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

eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet

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

kommunens) egne ledelses- og kontrolloppgaver

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

skattesaker etter domstolloven

8. det må ikke foreligge andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til

revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av revisj onsopp gavene

Revisors egenvurderin av punktene ovenfor

Pkt. 1: Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i

Ansettelsesforhold Romerike Revisjon IKS.

Pkt. 2: Medlem i Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i noen virksomhet

styrende organer som kommunen deltar i.

Pkt. 3: Delta eller Undertegnede innehar ingen funksjoner i annen virksomhet som anses

inneha funksjoner i åføre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor.

: (lit... ROMERIKE‘I r
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annen virksomhet,

som kan føre til

interessekonflikt eller

svekket tillit

Pkt. 4: Nærstående

Pkt. 5: Rådgivnings-

eller andre tjenester

som er egnet til å

påvirke revisors

habilitet

Pkt. 6: Tjenester

under kommunens

egne ledelses— og

kontrollopp gaver

Pkt. 7: Opptre som

fullmektig for den

revisjonspliktige

Pkt. 8  : Andre

særegne forhold

Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til Fet

kommune som har betydning for min uavhengighet og objektivitet.

Undertegnede bekrefter at det for tiden ikke ytes rådgivnings— eller

andre tjenester overfor Fet kommune som kommer i konflikt med

denne bestemmelsen.

Før slike tjenester utføres av Romerike Revisjon IKS foretas en

vurdering av rådgivningens eller tjenestens art i forhold til revisors

uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen konkluderer med at

utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med bestemmelsen i

forskriften  §  14, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert enkelt tilfelle

må vurderes særskilt.

Revisor besvarer spørsmål/henvendelser som er å betrakte som

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

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

opp revisors senere revisjons- og kontrollvurderinger.

Undertegnede bekrefter at det for tiden ikke ytes tjenester overfor Fet

kommune som hører inn under kommunens egne ledelses— og

kontrolloppgaver.

Undertegnede bekrefter at verken revisor eller Romerike Revisjon IKS

for tiden opptrer som fullmektig for F et kommune.

Jeg kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke

tilliten til min uavhengighet og objektivitet.

Jessheim, 29. august  2017

1  /  , ",A  ,
' ”  < f», «V,

'kéyvind Nordbrønd Grøndahl  '
Prosjektleder/oppdragsansvarlig
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Det følger av revisj onsforskriften  §  12 at oppdragsansvarli g forvaltningsrevisj on må ha ført en

hederlig vandel, og at dette dokumenteres gjennom en vandelsattest. Dette kravet konstateres

oppfylt ved ansettelse eller tildeling av oppdrag.

fff-fm ROMERIKE
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Arkivsak-dok. 16/00023-20 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 
Fet kontrollutvalg 12.09.2017 
 
 
 

   
 
 

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. 15/00230-19 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 
Fet kontrollutvalg 12.09.2017 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
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