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KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 
 

 
 
Kontrollutvalgets 
medlemmer  

John Arne Dalby (leder)  
Jan Rune Fjeld (nestleder) 
Anne Lise Torvund 
Roy Tuhus 
Torill Ovlien 

 
Ordfører Jan Mærli 
Revisor Østre Romerike revisjonsdistrikt v/distriktsrevisor Jan Arne Rasmussen 
 
Kopi av innkallingen 
sendes: 

Siri Hovde, Rådmann  

 
Kopi av innkallingens 
framside sendes: 

Varamedlemmene (til orientering). 
Varamedlemmene møter ikke uten nærmere innkalling. 

 
INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET  
 
Sted Rådhuset 
Tid Onsdag 13.11.13 kl. 18.00 
Sekretær Sekretariatsleder Mona Moengen  

(Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 80/990 20 717, evt. 
monmoe@lorenskog.kommune.no) 

Invitert til sak  
 
SAKSLISTE 

Sak nr. Sak Ca tid for 
behandling 

46/2013 Rapport forvaltningsrevisjon om byggesak. 18.00 
47/2013 Orientering om fremdrift og prioriteringer i arbeidet med regnskapsrevisjon.  19.00 
48/2013 Statistikk over tilsyn med barnehager og kommunens rapportering på feltet.  19.30 
49/2013 Referater, orienteringer og diskusjoner. 20.00 
50/2013 Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt. 20.15 
51/2013 Eventuelt. 20.30 

 
 
 
John Arne Dalby (sign.) 
kontrollutvalgets leder 
         Lørenskog 4.11.13 
   
  
         Mona Moengen  
         sekretariatsleder  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 

 
 
Sak nr. Sak Møtedato 
46/2013 Rapport forvaltningsrevisjon om byggesak. 13.11.13 
 
Saksbehandler 

• Mona Moengen 
 
 
Saksdokumenter 

1. Forvaltningsrevisjonsrapport – Saksbehandling i bygge- og delesaker. Østre Romerike 
revisjonsdistrikt 13.11.13 

2. Rådmannens høringssvar. 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget vedtok i sak 30/12 Plan for forvaltningsrevisjon, hvor området byggesak ble 
prioritert som nummer en. I sak 44/12 bestilte kontrollutvalget forvaltningsrevisjon på  området 
byggesak. Rapporten ligger som vedlegg 1 til saken. 
 
Revisjonen har sett på følgende problemstillinger: 
 

• Foregår behandlingen av bygge- og delesaker i Aurskog-Høland kommune i tråd med 
gjeldende regelverk?(Kapittel 5 i rapporten) 

• Foregår innkreving av gebyrer i dele- og oppmålingssaker i Aurskog-Høland kommune i 
tråd med gjeldende regelverk og er den interne kontrollen god?(Kapittel 6 i rapporten). 

 
Saksbehandling av bygge- og delesaker foregår både i Virksomhet Forvaltning eller i avdeling for 
Plan og utvikling. Kommunens saksbehandling framstår som effektiv, og byggesaksbehandlerne får 
saksmengden raskt unna i de fleste tilfeller. Revisjonen mener imidlertid at effektiviteten må 
vurderes opp mot hva som kan sies å være minstekrav til innhold i kommunens vurderinger og 
innhold i de tillatelsene som skrives. Det samme gjelder dokumentasjon av mottakskontroll og 
vurderinger. Nabovarsling, godkjent ansvarsrett, hjemmelsgrunnlag hvor også planstatus 
framkommer er eksempler på hva som alltid bør stå i vedtakene.   
 
Ett funn er at delegeringsvedtaket kommunestyret gjorde i desember 2012 ikke er fulgt opp i praksis 
i 2013 når det gjelder delesaker. Det følger da at delesaker hører inn under byggesaksdelen i plan- 
og bygningsloven. I saker hvor jordloven kommer til anvendelse, sendes saken da over til 
landbrukskontoret til uttalelse etter jordloven § 12, jf. samordningsplikten i plan- og bygningsloven 
§ 21-5. 
 
Forvaltningsrevisjonen har avdekket enkelte feil i innkreving av gebyrer i dele- og 
oppmålingssaker, men disse er ikke systematiske. Kommunen bør vurdere å sette inn tiltak for å 
bedre internkontrollen på dette området. Revisjonen mener imidlertid at det foreligger to-veis 
kontrollspor i faktureringen. 
 
Rådmannen har tatt rapporten til etterretning, og arbeider for å følge opp de forhold som er påpekt. 
Dette arbeidet vil være sluttført våren 2014. 
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KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 

 
 
Forslag til vedtak 
På bakgrunn av den gjennomførte forvaltningsrevisjonen blir våre anbefalinger: 

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  

a. Kommunestyret tar rapporten til orientering. 
b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp rapportens anbefalinger 
herunder sikre at: 

i. behandlingen av bygge- og delesaker blir tilstrekkelig dokumentert og at svar 
på søknad om tiltak og svar på søknader om dispensasjon tilfredsstiller krav 
til saksbehandling i forvaltningsloven og plan- og bygningsloven når det 
gjelder utredningsplikt, krav til innhold i begrunnelser og etterprøvbarhet. 

ii. delesakene behandles i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser. 
Herunder vurdere å legge hele saksområdet til samme forvaltningsnivå. 

iii. internkontrollen i forbindelse med utstedelse av gebyrer i dele- og 
oppmålingssaker er tilfredsstillende. 

c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan      
 anbefalingene er fulgt opp innen 1.9.2014. 

 
 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
 
Sign. 
 
 

Utskrift 
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KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 

 
Sak nr. Sak Møtedato 
47/2013 Orientering om fremdrift og prioriteringer i arbeidet 

med regnskapsrevisjon. 
13.11.13 

 
Saksbehandler 

• Mona Moengen 
 
 
Saksdokumenter 

1. Presentasjon av fremdrift og prioriteringer i arbeidet med regnskapsrevisjon 2013. 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen blir revidert på en betryggende måte.  Revisjon av 
årsregnskapet er en helt sentral del av kommunens egenkontroll. Revisor avdekker og forebygger 
feil og mangler i kommunens økonomiske rapportering gjennom sine kontroller.  I tillegg veileder 
revisor kommunen for å bidra til å forebygge og avdekke feil og misligheter.  
 
Regnskapsrevisjonen skal gi grunnlag for å bekrefte at årsregnskapet er avlagt i henhold til lov, 
forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Revisor går ikke gjennom alle tal i årsregnskapet, men 
kontrollerer deler av det, basert på en vurdering av risiko for vesentlige feil i regnskapet. Hvilke 
kontroller som skal gjennomføres vil fremgå av revisjonsplanen.  
 
Revisjonen vil gi en orientering om revisjonsstrategien for regnskapsrevisjon for revisjonsåret 2013 
basert på presentasjonen i vedlegg 1 til saken.   
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjon om av fremdrift og prioriteringer i arbeidet med regnskapsrevisjon 
2013 til orientering. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
 
Sign. 
 
 

Utskrift 
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KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 

 
Sak nr. Sak Møtedato 
48/2013 Statistikk over tilsyn med barnehager og kommunens 

rapportering på feltet. 
13.11.13 

41/2013 Statistikk over tilsyn med barnehager og kommunens rapportering på 
feltet. 

09.10.13 

 
Saksbehandler 

Mona Moengen 
 
 
Saksdokumenter 

1. Avvik i forbindelse med tilsyn barnehager, 20.9.13. Tidligere utsendt. 
 

 
Saksopplysninger 
Saken ble utsatt i forrige møte. 
 
Kontrollutvalget behandlet i møtet 4.9 i år sak 31/13 Statistikk over tilsyn med barnehager og 
kommunens rapportering på feltet. Kontrollutvalget fikk en fyldig beskrivelse av kommunens tiltak 
for å følge opp rollen som tilsynsmyndighet på barnehagefeltet. I materialet fra rådmannen manglet 
det imidlertid en oversikt (statistikk) over hvilke avvik som er funnet/meldt inn ved de tilsyn som er 
gjennomført, og hvor lang tid det har tatt å lukke disse avvikene. Kontrollutvalget fattet på denne 
bakgrunn følgende vedtak:  

 
Kontrollutvalget ber om å få oversikt over hvilke avvik som er funnet og meldt inn, og hvor 
lang tid det har tatt å lukke avvikene. Videre ber kontrollutvalget om å få kopi av 
tilsynsrapportene og kommunens eventuelle oppfølging etter stedlig tilsyn i barnehager 
våren 2014. 
 

Tilbakemeldingen foreligger i vedlegg 1 til saken. Årskontrollen 2013 er gjennomført, og rapporter 
fra denne vil bli ettersendt. 
 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjon om avvik i forbindelse med tilsyn med barnehager til foreløpig 
orientering, og kommer tilbake til saken når rapport fra årskontrollen 2013 er mottatt.  
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
 
 
Sign. 
 
 

Utskrift 
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KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 

 
Sak nr. Sak Møtedato 
49/2013 Referater, orienteringer og diskusjoner. 13.11.13 
 
Saksbehandler 

• Mona Moengen 
 
 
Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2013 for kontrollutvalget i Aurskog-Høland, med jnr. 75/13- 83/13. 
2. Kopi av brev fra Aurskog-Høland kommune til Fylkesmannen – Orientering – mulig uklart 

reguleringsvedtak – oversendt klagesak – byggesak på eiendommen 73/8.  
3. Oversikt over oppfølging av kontrollutvalgets vedtak 2013, sist redigert 5.11.13. 
4. Årshjulet revidert november 2013. 
5. Innkalling til møte i representantskapet for Romerike Revisjon 19.9.13 – justert drifts- og 

investeringsbudsjett. 
6. Rapportering 2. tertial, legges frem på møtet. 

 
 
Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 
Hensikten er gjensidig orientering om aktuelle saker.  
 
Denne saken ble utsatt i forrige møte. Vedleggene som ble sendt ut da vil også bli gjennomgått. 
 
Leder vil orientere om kommunestyrets behandling av sak 51/13 Digerneset – klagebehandling og 
vurdering av omgjøring - vedtak fattet i kommunestyresak 23/13. 
 
I KU-sak 22/13 oppfordret kontrollutvalget rådmannen å utarbeide retningslinjer for tildeling av 
institusjonsplass i Aurskog-Høland kommune. Rådmannen har utarbeidet forslag til kriterier, og 
anbefaler at det tas i bruk kommunale kriterier for tildeling av opphold i institusjon. 
Kommunestyret behandlet i sak 55/13 Kriterier for tildeling opphold i institusjon 4.11.13. 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 
 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
 
Sign. 
 
 

Utskrift 
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KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 

 
  Sak nr. Sak Møtedato 
50/2013 Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt. 13.11.13 
 
Saksbehandler 

• Mona Moengen 
 
 
Saksdokumenter 
 
 
Saksopplysninger 
Revisjonen vil rapportere om revisjonsarbeidet i møtet.  
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering. 
 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
 
Sign. 
 
 

Utskrift 
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KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 

 
Sak nr. Sak Møtedato 
51/2013 Eventuelt. 13.11.13 
 
Saksbehandler 

• Mona Moengen 
 
 
Saksdokumenter 
 
 
Saksopplysninger 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
 
Sign. 
 
 

Utskrift 
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Jnr. Reg.dato Dok.dato Inn Ut Avsender/Mottaker Innhold U.off. Arkiv Merknader
75 01.10.2013 01.10.2013 x Kommunen Kopi av brev tl K Nærby 411.2.2
76 09.01.2013 09.01.2013 x Kathrine Nærby Svarbrev kontrollutvalget 411.2.2

77 10.10.2013 10.10.2013 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, 
rådmann, Østre romerike 
revisjonsdistrikt, Protokoll 411.5.4

78 10.10.2013 10.10.2013 x Østre Romerike revisjonsdistrikt Særutskrifter sak 38/13 411.5.5

79 10.10.2013 10.10.2013 x Aurskog-Høland kommune
Særutskrifter sak 39 og 42/13 (Digerneset og 
budsjett) 411.5.5

80 17.10.2013 17.10.2013 x Aurskog-Høland kommune

Orientering - mulig uklart reguleringsvedtak - 
oversendt klagesak - byggesak på 
eiendommen 73/8 411.5.2

81 18.10.2013 18.10.2013 x Østre Romerike revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon byggesak med vedlegg 411.9.3
82 10.10.2013 10.10.2013 x Aurskog-Høland kommune Særutskrifter sak 39 og 42/13 

83 05.11.2013 05.11.2013 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, 
rådmann, Østre romerike 
revisjonsdistrikt, Innkalling til møtet 9.10.13 411.5.2
Refert i møte 13.11.13

Postliste 2013 for kontrollutvalget i Aurskog-Høland

Vedlegg 1 sak 49/13



Vedlegg 1 sak 49/13



Vedlegg 1 sak 49/13



Vedlegg 1 sak 49/13



1.,·· 

Aurskog-Høland kommune 

Teknisk drift og kultur 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
- juridisk avdeling 

postboks 8111 Dep. 

0032 OSLO 

Vår ref.: KHA13/1983-17 16396113 Arkivnr.: GA 7318 Deres ref.: 2013/1854-2FM-JDato:15.10.2013 

ORIENTERING - MULIG UKLART REGULERINGSVEDTAK - OVERSENDT 
KLAGESAK - BYGGESAK PÅ EIENDOMMEN 73/8 

Viser til vår oversendelse av klagesak datert 18. september 2013, samt Deres foreløpige 
svarbrev datert 24. september 2013. 

Vi har mottatt henvendelse fra kommunens kontrollutvalg med opplysning om at 
kommunen kan ha lagt uriktig reguleringsplan til grunn i sin behandling av den 
påklagede byggesaken, se kopi av henvendelsen vedlagt. 

Vi har tatt spørsmålet om hvilken reguleringsstatus som er gjeldende opp med 
kommunens planavdeling, som oppfatter at reguleringsplanen som er lagt til grunn for 
våre vedtak samsvarer med kommunestyrets planvedtak av 18. mars 2013. Se kopi av 
samlet saksframstilling fra kommunestyrets vedtak, samt vedtak om godkjennelse av 
protokoll. 

Under forutsetning av at kommunestyrets vedtak er slik å forstå at innstillingen fra 
formannskapet ligger til grunn, er vår vurdering at vårt vedtak likevel står seg. Vi 
vurderer at en eventuell endring fra «et to meter høyt tett plankegjerde» til «et 
nødvendig gjerde/ støyskjerm» ikke medfører noen realitetsendring som har betydning 
for vedtakets innhold. 

Med hilsen 

~g~ 
virksomhetsleder forvaltning 

Adresse 
Rrtdhusveien 3 
1940 BJØRKELANGEN 

~~!i!fr 
byggesaksbehandler 

Telefon Telefax E-post 
63 85 25 00 63 85 25 12 postmottak@ahk.no 

Foretaksnr 
948164256 

Vedlegg 2 sak 49/13



Kopi: 
• Kontrollutvalget, her. 
• Jon Thode, Stasjonsveien 22, 1940 BJØRKELANGEN. 
• Nettbuss Øst, postboks 133, 2001 LILLESTRØM. 
• Bull & Co Advokatfirma AS, postboks 2583 Solli, 0203 OSLO. 
• Lars Larmo, Stasjonsveien 24, 1940 BJØRKELANGEN. 
• Vindveggen arkitekter AS, Skedsmogata 7, 2000 LILLESTRØM. 

Vedlegg: 
• Kopi ave-post fra Kontrollutvalget, mottatt 11. Oktober 2013. 
• Kopi av protokoll frakommunestyrets møte den 18. mars 2013. 
• Kopi av samlet saksframstilling fra sak 9/13 i kommunestyret 18. mars 2013. 

Adresse 
Rådhusveien 3 
1940 BJØRKELANGEN 

Telefon Telefax E-post 
63 85 25 00 63 85 25 12 postmottak@ahk.no 

Foretaksnr 
948164256 

Vedlegg 2 sak 49/13



Årshjul 2013  Oppdatert 
 november

 

Årshjul for kontrollutvalget i Aurskog-Høland 2013  
 

Møte Saker 
Følgende 
rapportering sendes  
fortløpende (til 
sekretariatet) 

• Samme økonomiske rapportering som formannskapet får.  
• Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging. 

I hvert møte eller 
når  
kontrollutvalget 
bestemmer det 

• Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert 
under hvert enkelt møte). 

• Sekretariatsleders oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak 
og oppfølgingen av disse. 

• Oppfølging av revisjonens merknader. 
24.januar.13 1. Protokoll fra møtet 20.11.12 

2. Utsatt Sak 42/12 Rådmannens klargjøring av saker «under 
behandling». Rådmannen inviteres. 

3. Referater, orienteringer og diskusjoner. 
4. Kontrollutvalgets årsmelding 2012. 
5. Kontrollutvalgets plan for 2013. 
6. Revisors uavhengighetserklæring. 
7. Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt. 
8. Eventuelt 

28. februar 2013 1. Redegjørelse for tildeling av omsorgsboliger og sykehjem. 
2. Orientering fra styringsgruppen vedrørende granskning av 

Digerneset. 
3. Referater, orienteringer og diskusjoner. 
4. Egenbetaling på Spillhaug avfallsplass. Revisjonens forslag. 

Oppfølging av sak 19/10 og 25/11. 
5. Årsrapport fra skatteoppkrever.  
6. Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt 
7. Eventuelt 

21. mars • Selskapsavtale og eierskapsavtale for Romerike Revisjon IKS. 

16. april 2013 • Regnskapsbehandling I henhold til forskriften § 7, skal 
kontrollutvalget på bakgrunn av revisjonsberetningen, avgi 
uttalelse om årsregnskapet. Denne skal avgis til 
kommunestyret, med kopi til formannskapet før formannskapet 
behandler regnskapet. Se sak 11/12. 

• Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører fra 1.7.13. Se 
sak 18/12. 

• Referater, orienteringer og diskusjoner 

1 
 

Vedlegg 4 sak 49/13



Årshjul 2013  Oppdatert 
 november

 
Møte Saker 

• Orientering om Østre Romerike Revisjonsdistrikts 
virksomhetsplan. 

• Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt 

30. mai 2013 • Sak om kriterier for tildeling av sykehjemsplass  
• Vurdere forvaltningsrevisjon på om kommunens barnehager 

etterlever regelverket. 
• Plan for virksomhetsbesøk. 
• Referater, orienteringer og diskusjoner 
• Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt  
• Revisjon av reglement for kontrollutvalget. 

4. september 2012 • Tilbakemelding på hvilke tiltak som er iverksatt ved Spillhaug 
for å sikre god håndtering av kontanthåndtering når fremtidig 
løsning er kjent, sak 12/13.  

• Regnskap for kontroll og tilsynsvirksomhet 1. halvår 2013.  
• Statistikk over tilsyn med barnehager og kommunens 

rapportering på dette felt.  
Referater, orienteringer og diskusjoner.  

• Bestilling av forvaltningsrevisjon-  politiattest.  
• Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt. 

9. oktober 2013 
Bjørkelangen 

Sykehjem  

• Orientering Bjørkelangen sykehjem, omvisning  
• Kriterier for tildeling av sykehjemsplass – sak oversendes fra 

varaordfører. 
• Tilbakemelding fra rådmannen ang retningslinjer for tildeling 

av institusjonsplass i kommunen. 
• Orientering fra rådmannen om rutiner for arkivering. Utsatt fra 

4.9 
• Referater, orienteringer og diskusjoner 
• Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Aurskog-

Høland. (KS 25. november) 
• Rapportering fra revisjonen.  

13. november 2013 
 

• Referater, orienteringer og diskusjoner. 
• Rapport forvaltningsrevisjon om byggesak legges frem (flyttet 

fra 4. september).   
• Orientering om fremdrift og prioriteringer i arbeidet med 

regnskapsrevisjon (flyttet fra 9. oktober). 
• Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt. 
• Utsatte saker fra forrige møte 
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Årshjul 2013  Oppdatert 
 november

 
Møte Saker 

4. desember 2013 • Rådmannen legger frem en melding om internkontroll.  
• Referater, orienteringer og diskusjoner. 
• Årsplan for 2014. 
• Tilsynsrapporter og oppfølging av stedlig tilsyn i barnehager 

vår 2014. 
• Kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon. 
• Forvaltningsrevisjon kriterier for tildeling av sykehjemsplass. 

2014 • Rapport forvaltningsrevisjon om politiattest. 
• Årsrapport 2013 
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Romerike Revisjon IKS 

 

Møte i representantskapet 21. november 2013 

 

 

Sak 6: Budsjett for 2014  

Utredningen om sammenslåing av dagens tre revisjonsselskaper på Romerike ble avsluttet 
med en rapport 27. august 2012. Rapporten var grunnlaget for kommunestyrenes vedtak om 
opprettelse av et felles selskap. 
 
Økonomiske forutsetninger knyttet til etableringen av selskapet er inntatt i utredningens 
kapittel 7.4 – Økonomi og finansiering. Utredningen viser at ved å slå sammen budsjettene for 
de tre eksisterende selskapene i mars 2012, ville gitt et driftsbudsjett med en ramme på kr 
22,2 mill. kr (2012-kroner) ekskl. eksterne inntekter. Utredningen forutsatte at selskapet skal 
få tilstrekkelig tid til å etablere seg, men at en innenfor 3 til 5 år etter etableringen skal ha en 
kostnadsreduksjon på 8 - 10 %, eller ca. 2 mill. kr, i forhold til budsjettene for de tre tidligere 
selskapene.  Målt i 2012-kroner var det anslått at dette ville gi en totalramme på 19,8 mill. kr.  
Disse tallene må oppjusteres med lønns- og kostnadsutviklingen for årene 2013 og 2014 for å 
være sammenlignbare med budsjettet for 2014. Dette vil gi følgende utgangspunkt for 
budsjettet for 2014 (oppjustering av 2012 – tall): 
 

- Budsjett 2012 (22,2 mill. kr) oppjustert med deflator:  23,6 mill. kr 
- Budsjett 2012 (19,8 mill. kr), dvs, at effektiviseringsgevinsten  

er tatt og oppjustering med 4,0 %:    21,4 mill. kr 
 
Utredningens kap. 7.4.3 redegjør for at det ikke vil være mulig å redusere kostnadene fra 
oppstartstidspunktet, da størstedelen av besparelsen må tas ved ledighet i stillinger over noen 
år, eller økte inntekter fra utførte oppdrag som ikke dekkes av eierkommunene via 
tilskuddene.  
 
I selskapets fire første år skal selskapet i tillegg tilføres midler knyttet til etablering av 
selskapet. I følge utredningen er dette kostnader knyttet til opprettelse av selskapet, flytting i 
felles lokaler og etablering av IKT-løsninger, dvs. engangskostnader som primært oppstår på 
grunn av opprettelsen av selskapet.  
 
I budsjettframlegget til representantskapets møte den 19. september var det tatt som 
forutsetning at effektiviseringsgevinsten tas allerede i 2014. Dette budsjett framlegget ble som 
kjent ikke behandlet. Budsjettforslaget som nå framlegges tar som forutsetning at det ikke er 
praktisk mulig å redusere bemanningen så raskt, jf. punkt 2 i budsjettforutsetningene.   
 
 
 
 
 



Budsjettet som framlegges er basert på følgende forutsetninger: 
 

1. Ansatte og aktivitet vil tidligst bli overført til det nye selskapet pr 1. mai 2014. De 
eksisterende distriktsrevisjonene må fakturere sine kostnader til Romerike Revisjon 
IKS fram til overføringen er gjennomført. 
 

2. Lønnsutgifter bygger på de faktiske lønnskostnader knyttet til dagens tre selskaper 
med tillegg av lønn for daglig leder. Lønnskostnadene er basert på at alle fast ansatte i 
dagens tre selskaper overføres til det nye selskapet, og at lønnsøkningene i 2014 i 
gjennomsnitt vil bli 3,6 %. 
Dagens tre selskaper har følgende bemanning (antall årsverk): 

 
NRD  10,2 
ØRD    7,3 
ØRRD  10,5 
Totalt  28,0 

 
NRD har to faste stillinger som er vakante.  
ØRR har en stilling som i hht. utredningen ikke skal videreføres inn i det nye 
selskapet, men hvor det er en person i engasjement i denne stillingen. 
ØRRD har en fast stilling som er vakant.  
Ingen av selskapene ser i dag at det er mulig å avvikle noen av de vakante stillingene, 
da det er behov for disse for å kunne utføre de oppgaver som i dag tilligger selskapene.  
 

3. Driftsinntektene knyttet til eksterne oppdrag er i det alt vesentlige på samme nivå som 
ved utarbeidelse av økonomiske data i utredningen.  
 

4. Budsjetterte tilskuddene fra kommunene for 2014 utgjør 22,6 mil. kr til drift og 1,0 
mill. kr til etablering. Dette gir følgende fordeling på de enkelte kommunene: 
 

 
 

 
5. Det årlige driftstilskuddet er oppjustert med deflator på 3,1 % for 2013 og 2014 da de 

opprinnelig beregnede driftstilskuddene er basert på 2012 – tall.  

Kommune
Befolkningstall 

01.01.11
Fast 

tilskudd
Variabelt 
tilskudd

Oppstarts-
tilskudd

Sum tilskuddd   
2014

Aurskog-Høland 14 632 600 000 784 624 59 000 1 443 624
Eidsvoll 21 128 800 000 1 132 964 85 000 2 017 964
Fet 10 431 600 000 559 350 42 000 1 201 350
Gjerdrum 5 990 400 000 321 207 24 000 745 207
Hurdal 2 619 300 000 140 441 10 000 450 441
Lørenskog 33 308 1 000 000 1 786 102 133 000 2 919 102
Nannestad 11 128 600 000 596 726 45 000 1 241 726
Nes 19 049 800 000 1 021 480 76 000 1 897 480
Nittedal 21 165 800 000 1 134 948 84 000 2 018 948
Rælingen 15 920 600 000 853 691 64 000 1 517 691
Skedsmo 48 752 1 100 000 2 614 268 195 000 3 909 268
Sørum 15 686 600 000 841 143 63 000 1 504 143
Ullensaker 30 081 1 000 000 1 613 058 120 000 2 733 058
Sum 249 889 9 200 000 13 400 000 1 000 000 23 600 000



 
6. En årlig justering med deflator tar ikke høyde for normal lønns og prisstigning. 

Hoveddelen av kostnadene i Romerike Revisjon er lønn. Videre har Romerike 
Revisjon kun en vesentlig inntektskilde som er tilskuddene fra eierkommunene.  Hvis 
denne inntekten ikke holder tritt med lønnsutviklingen så vil dette på sikt få stor 
betydning for selskapets drift.  Deflatoren har i gjennomsnitt vært ca. 3 % de siste 
årene, mens generell lønnsøkning de siste årene har variert fra 4 – 6 %. Det ville vært 
mer riktig minst å oppjustere med en faktor på 4,0 %. 
 

7. Ved siden av lønnskostnader er kostnader til kontorlokaler en stor post. Det er i 
budsjettet forutsatt at nye kontorlokaler overtas fra 1.juli 2014. Det er derfor 
budsjettert med kostnader til eksisterende lokaler i 1. halvår, og nye lokaler i 2. halvår. 
 

8. Kostnader til IKT er delvis lagt inn i driftsbudsjett. I tillegg er dette den viktigste 
posten i investeringsbudsjettet. 
 

9. Det er ikke tatt inn kostnader til dekning av avvikling av de eksisterende 
distriktsrevisjonene, da dette er de respektive eierkommunenes ansvar. 
 

10. Det er ikke tatt inn honorar m.v. til medlemmene i representantskapet da dette 
forutsettes å være eierkommunenes ansvar. 
 

11. Det er videre lagt inn et investeringsbudsjett på kr 550.000,- hvor hovedposten er 
investeringer i datautstyr.  Investeringene må finansieres med låneopptak, med unntak 
av egenkapitaltilskudd på kr 50.000,- til KLP som ikke kan lånefinansieres.  
Selskapsavtalen åpner for låneopptak med inntil kr 4 mill. kr.  Selskapet må søke 
fylkesmannen om slikt låneopptak.  
 

12. Godtgjørelse til styret bygger på representantskapets vedtak.  
 

13. Arbeidsgivers andel pensjon er en av de usikre postene i budsjettet. Fremtidig 
pensjonsleverandør KLP har varslet økninger i 2014. 

 
14. Selskapet vil ha relativt store kostnader knyttet til kurs for ansatte de det krav om 

obligatorisk etterutdanning for de ansatte. Det er lagt vekt på å sikre at alle ansatte 
oppfyller de faglige krav som stilles i henhold til Norges Kommunerevisorforbund 
bestemmelser om etter- og videreutdanning.  
 

15. Øvrige driftsutgifter bygger i stor grad på erfaringstall fra dagens tre selskaper.  
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