
Informasjon om
forvaltningsrevisjon



Hvem er vi? 
Romerike revisjon IKS (RRI) ble opprettet i 2014 og er en 
sammenslutning av de tre tidligere revisjonsdistriktene  
på Romerike, Øvre-, Østre- og Nedre Romerike distrikts- 
revisjon. Vi utfører kommunal revisjon, både regnskaps- 
revisjon og forvaltningsrevisjon på bestilling fra våre 13  
eierkommuner på Romerike. Selskapet er lokalisert på 
Jessheim og ledes av daglig leder Nina Neset. 

Selskapet jobber utelukkende for kommunal sektor og har 
en unik kompetanse på offentlig virksomhet. Vi har en 
sterk lokal forankring og en god kompetanse på  
kommunene i regionen.  
 
 
På vakt for fellesskapets verdier!
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Forvaltningsrevisjon er hjemlet i  
kommuneloven og er definert som  
systematiske vurderinger av økonomi,  
produktivitet, måloppnåelse og 
virkninger ut fra kommunestyrets  
vedtak og forutsetninger.
 
Formålet er å bidra til:
 
 •  Økt produktivitet, effektivitet og 

måloppnåelse i kommunen.
 
•  At kommunal virksomhet drives i 

samsvar med regelverk og ivaretar 
innbyggernes rettssikkerhet.

 
•  Å skaffe informasjon som gir grunnlag 

for kontrollutvalgets og kommune- 
styrets tilsyn med forvaltningen.

Forvaltningsrevisjon skal bidra til 
forbedring og læring. 

Selskapskontroll
Kommunalt eierskap i selskaper har 
økt betydelig i omfang de senere år.  
Selskapskontroll er derfor innført som 
et instrument for å sikre at også disse 
selskapene underlegges demokratisk 
innsyn og kontroll. 
 
Selskapskontroll kan bestå av eier- 
skapskontroll eller forvaltningsrevisjon.

Forvaltningsrevisjon er et eget fagfelt med en arbeidsmåte 
basert på vitenskapelige metoder. Prosjektene spenner  
fra enkle undersøkelser som oppfølging av vedtak til  
effektanalyser eller juridiske vurderinger.   

Hva er forvaltningsrevisjon?

Romerike revisjon IKS 3



Det er kontrollutvalget eller kommune-
styret som bestiller forvaltningsrevisjon. 
Som regel har bestillingene opphav i en 
fireårig plan for forvaltningsrevisjon. Vi 
arbeider etter en standardisert  
metodikk for prosjektgjennomføring 
basert på standarder og god praksis på 
området. 

Prosjektene følger normalt fire faser:  
 
 • Oppstart
 • Kartlegging/datainnhenting
 • Analyse
 • Rapportering
 
For å kunne gjennomføre et prosjekt er 
det nødvendig å innhente informasjon 
fra forvaltningen. Dette gjøres primært 
gjennom dokumentanalyse, intervjuer 
og spørreundersøkelser. Ofte brukes 

flere tilnærminger samtidig, dette kalles 
metodetriangulering.
 
Resultatene av gjennomførte forvalt-
ningsrevisjoner blir rapportert til 
kontrollutvalget. Rådmannen får i 
forkant anledning til å uttale seg om de  
forhold som beskrives i rapporten. Hvis 
det er et kommunalt selskap som er  
gjenstand for forvaltningsrevisjon, får 
selskapets daglige leder og eierne 
mulighet til å uttale seg.
 
Vi ønsker å være en støttespiller for 
kommunen og vektlegger en åpen og 
god kommunikasjon både vis a vis  
kontrollutvalget og de reviderte 
enhetene. Vårt mål er å bidra til en 
fornuftig ressursbruk og en god og 
effektiv forvaltning i dialog med 
kommunen og de reviderte enhetene.

Vi legger stor vekt på høy faglig kvalitet og integritet i  
arbeidet vi gjør. Våre forvaltningsrevisjonsprosjekter  
gjøres i henhold til standarder utarbeidet av Norges  
Kommunerevisorforbund (NKRF) som igjen er basert  
på internasjonale godkjente standarder. 

Vår måte å jobbe på
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Oppstart

Prosjektene følger normalt fire faser:

Kartlegging/datainnhenting

Analyse

Rapportering
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Områder hvor vi har gjennomført forvaltningsrevisjon
Vi har gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor en rekke 
områder som dekker det meste av kommunal drift: 
 
• Helse- og omsorgstjenester
• Sosialtjenester
• Barnevern
• Skole
• SFO
• Bygg/teknisk
• Vann, avløp og renovasjon
• IKT
• Offentlige anskaffelser
• Kommunal innfordring
• Internkontroll og virksomhetsstyring
• Etikk 
• Oppfølging av politiske vedtak
• Integrering av flyktninger

Selskapet har 25 ansatte med utdannelse blant annet  
innen revisjon, økonomi, jus og samfunnsvitenskap.  
Arbeidet med forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er 
organisert som en egen fagavdeling. Avdelingen ledes av 
Oddny Ruud Nordvik. 

Vår kompetanse  
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Oddny Ruud Nordvik
avdelingsleder forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll
jurist
Telefon: 66 10 69 02
oddny.ruud.nordvik@romerikerevisjon.no
 
Ellen Bjørkum
forvaltningsrevisor
sosiolog
Telefon: 66 10 69 07
ellen.bjorkum@romerikerevisjon.no
 
Miriam Sethne
forvaltningsrevisor
statsviter
Telefon: 66 10 69 24
miriam.sethne@romerikerevisjon.no

Inger Berit Faller
prosjektleder forvaltningsrevisjon
høyskolekandidat og diplomert  
internrevisor  
Telefon: 66 10 69 09
inger.berit.faller@romerikerevisjon.no

Lars-Ivar Nysterud
forvaltningsrevisor
master of public administration
Telefon: 66 10 69 14
lars-ivar.nysterud@romerikerevisjon.no

 Øyvind Schage Førde
advokat
Telefon: 45 25 65 55
oyvind.schage.forde@romerikerevisjon.no

Øyvind Nordbrønd Grøndahl
prosjektleder forvaltningsrevisjon
historiker
Telefon: 66 10 69 19
oyvind.grondahl@romerikerevisjon.no

Ragnhild Grøndahl Faller
forvaltningsrevisor
statsviter
Telefon: 66 10 69 08
ragnhild.faller@romerikerevisjon.no

Hung Tien Vu
forvaltningsrevisor
siviløkonom
Telefon: 66 10 69 25
hung.tien.vu@romerikerevisjon.no

Romerike revisjon IKS
Ringveien 4, 2050 Jessheim
E-post: postmottak@romerikerevisjon.no
Telefon: 66 10 69 00

Ta kontakt med oss!
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Romerike revisjon IKS

www.romerikerevisjon.no


