Kvartalsrapport for 3. og 4. kvartal 2014
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

Revisjon

Selskapet har i løpet av sommer/høst 2014
etablert seg i på Jessheim. Den 16. oktober
ble det avholdt offisiell åpning av selskapet i
våre nye lokaler. Samme dag ble det også
avholdt
et
eget
seminar
for
kontrollutvalgsmedlemmene på Romerike.

Oppstartsperioden er avsluttet og RRI er i
normal driftsfase.

RRI har publisert egen hjemmeside, der det
fortløpende legges ut nyheter fra revisjonen.
Det sendes i tillegg ut fire nyhetsbrev per år.
Besøk oss på www.romerikerevisjon.no
Samlokalisering og overføring av ansatte har
gått uten problemer. Sykefraværet har totalt
sett vært på 2,5 %. RRI har inngått avtale
med NAV om Inkluderende Arbeidsliv (IAvirksomhet).
Det har vært to vakante stillinger innen
forvaltningsrevisjon. For å levere ihht.
bestilling har vi benyttet oss av innleid
bistand på to prosjekter. Stillingene er besatt
fra 2015. Det er foretatt en konstituering i
stillingen som leder for regnskapsenheten.
Arbeidet med å rekruttere en permanent
leder for enheten videreføres.
I høst er det gjennomført seminar for de
ansatte, hvor tema var selskapsstrategi og
revisjonsdialog. Styret tar sikte på å ha
utearbeidet strategi for selskapet i første
tertial 2015.

Hovedoppgaver i perioden:
• Regnskapsrevisjon utføres nå for
første
gang
ved
hjelp
av
revisjonsverktøyet Descartes for alle
kommunene.
• Planlegging og gjennomføring av
regnskapsrevisjon, herunder tettere
dialogen med kontrollutvalget om
revisjonen for 2014.
• Forvaltningsrevisjonsprosjekter
er
levert innenfor eiendomsforvaltning,
oppfølging av politiske vedtak. I
tillegg er det levert
revisjonsundersøkelser og notater
innenfor bl.a. teknisk sektor og
økonomifeltet.
• I tillegg er åtte forvaltningsrevisjonsprosjekter under arbeid
innenfor PLO og rus og psykiatri.
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
Foreløpig prognoser
overskudd.
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