
 

 

 

 

 

 

Dette er en kvartalsrapport fra Romerike revisjon IKS, selskapet utfører lovpålagt revisjon for 
kommunene på Romerike. Selskapet skal gjennom dialog og samhandling med folkevalgt og 
administrativt nivå i deltakerkommunene, og gjennom sin kontrollaktivitet bidra til å styrke 
tilliten til kommunalforvaltningen på Romerike.   
 

 

Drift  
Selskapet er nå inne i normal driftsfase, etter 

etableringen på Jessheim.  

 

RRI har sammen med de ansatte arbeidet 

om en felles selskapsstrategi for perioden 

2015-2020. Visjonen «passer på 

fellesskapets verdier» er godt forankret hos 

de ansatte. Det er også satt opp seks 

strategiske mål, som selskapet skal fokusere 

på å jobbe mot. 

 

Sykefraværet har totalt sett vært på 5,5 % 

for 1. kvartal, inkludert fødselspermisjon. 

RRI har foretatt en arbeidsplassvurdering for 

samtlige ansatte, med fokus på 

forebyggende tiltak. På bakgrunn av 

vurderingen er det gjennomført tiltak, som nå 

er sluttført.   

 

RRI har i 2015 fått to nye medarbeidere, 

med utdanning som statsviter og historiker 

med flere års relevant erfaring. Arbeidet med 

å rekruttere en permanent leder for 

regnskapsenheten videreføres.   

 

I mars gjennomførte RRI sitt første 

erfaringsseminar, hvor tema var offentlige 

anskaffelser innen teknisk sektor. RRI vil 

avholde årlige erfaringsseminarer hvor målet 

er å bidra til erfaringsutveksling kommunene 

i mellom, samt formidling av revisjonens 

erfaringer om risikoområder fra gjennomførte 

revisjonsoppdrag. 

 

I forlengelsen av dette har vi på forespørsel 

fra kommuner/selskaper holdt foredrag 

innenfor anskaffelser og misligheter.  

 

 Revisjon 
Hovedoppgaver i perioden: 

 Regnskapsrevisjon av årsregnskap 

for 2014. 

 Forvaltningsrevisjonsprosjekter 

innenfor områdene: 

o Hjemmesykepleie 

o Korttidsopphold i institusjon  

o Psykisk helse og rus  

 Eierskapskontroller i tre selskaper 

 Utvidede undersøkelser for to  

kommuner 

   

Selskapet leverer varslingstjenester til flere 

av kommunene. Det jobbes med å revidere 

avtaler som er inngått med de tidligere 

selskapene, og å få på plass nødvendige 

konsesjoner. 

 

Økonomi 
Selskapet er nå inne i sitt første hele driftsår. 

RRI ligger innenfor budsjett for 1. kvartal 

2015.   

 

 

 

 

  

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 


