
 

 

 

 

 

 

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 
Ved avdeling for forvaltningsrevisjon er det 

ansatt to nye medarbeidere, en jurist som 

primært skal jobbe med selskapskontroll, 

og en erfaren forvaltningsrevisor 

(Statsviter) som prosjektleder.       

 

Sykefraværet har totalt sett vært på 5,2 % 

for 1. kvartal. Av dette gjelder 0,9 % syke 

barn. I tillegg er en person ute i 

fødselspermisjon hele perioden.  

 

Styret arbeid 
Styre har hatt seminar om utviklingsmål for 

selskapet som tema. Omstillingsprosjektet 

på regnskapsrevisjon har også vært en 

viktig sak for styret.  

 

Styret har i tillegg behandlet 

årsregnskapet og årsberetningen til 

selskapet.  

   

Revisjon 
Hovedoppgaver i perioden: 

 

Regnskapsrevisjon 

 Vi har i perioden utført 
interimsrevisjon og årsoppgjørs-
revisjon for 13 kommuner, 2 
foretak, 11 IKS/§27 virksomheter, 
14 kirkelige fellesråd/sokn, 6 
menighetsråd og 9 andre 
selskaper.   

 Det er levert 137 attestasjons-
oppgaver for kommunene på 
Romerike i 1. kvartal 2017. 

 Attestert mva. kompensasjonskrav 
for første termin 2017 for alle 
kommunene og de selskapene 
som leverer terminvis.  

 I tillegg har avdelingen levert 
rådgivningstjenester for 399 timer 
første kvartal 2017.  
 

Forvaltningsrevisjon 

Det er i denne perioden levert følgende 

forvaltningsrevisjonsrapporter: 

 Gjerdrum - Folkehelse  
 Ullensaker - Skolehelsetjeneste 
 Sørum - Offentlige anskaffelser 
 Skedsmo - Eiendomsskatt  
 Aurskog/Høland - 

Investeringsprosjekter 

Selskapskontroll  

 Forvaltningsrevisjon i ØRU/ØRIK  

(§ 27 samarbeid. Utført for 

kommunene på Øvre Romerike) 

 Eierskapskontroll i Øvre Romerike 

brann og redning IKS 

Rapportene publiseres på våre nettsider 

 

Økonomi 
Regnskapet for 2016 ble avlagt med et  

mindreforbruk på kr 174 416,-. I første 

kvartal har det kun vært løpende drift, 

ingen større aktivitet som påvirker 

økonomien i forhold til budsjett. 

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017 


