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Emse Lote 
Halldis Helleberg 
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Sak nr. Sak  Ca. tid 

22/2015 Referater 

23/2015 Eierskapskontroll Øvre Romerike industriservice AS 

24/2015 Forvaltningsrevisjonsrapport – Psykisk helse og rus, et helhetlig og koordinert 

tjenestetilbud 

25/2015 Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt vedlikehold kommunale bygg 

26/2015 Rapport revisjonsåret 2014/2015 

27/2015 Orientering av revisjonen 

27/2015 Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet 

28/2015 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2016 

29/2015 Evaluering av kontrollutvalgsarbeidet 

30/2015 Saker til oppfølging 

31/2015 Eventuelt 

Tron Erik Hovind(sign.) 
Kontrollutvalgets leder 

Lørenskog, den 2. september 2015 

Kjell Nordengen 
Rådgiver      
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Sak nr. Sak Møtedato 

22/2015 Referater 10.09.15 
 

Saksbehandler 

Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
1. Oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter for 2014 – rapportering 

2. Arbeidstilsynets tilsyn Ullensaker kommune, sentraladministrasjonen 

3. Branntilsyn Åreppen skole 

4. Branntilsyn Nordkisa skole 

5. Branntilsyn Gardermoen renseanlegg 

6. Nordby barnehage 

 

Saksopplysninger 
 

Forslag til vedtak 

Saken tas til orientering 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Utskrift  
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SAKSUTSKRIFT 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

22/15 Hovedarbeidsmiljøutvalget 18.05.2015 

23/15 Administrasjonsutvalget 18.05.2015 

OPPFØLGING AV LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR I OFFENTLIGE 

KONTRAKTER FOR 2014 - RAPPORTERING 

Vedtak 

Rapport om oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 2014 tas til 

orientering. 

Rett utskrift 

Reidun J. Hagen 

Sendt: 

 Kontrollutvalget

Vedlegg 1 til sak 22/2015
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Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 18.05.2015  

Behandling 

Av 8 representanter var 8 til stede. 

 

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Saksprotokoll i Hovedarbeidsmiljøutvalget - 18.05.2015  

Behandling 

Av 10 representanter var 10 til stede. 

 

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 

Rapport om oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 2014 tas til 

orientering. 
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RÅDMANNENS INNSTILLING 

Rapport om oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 2014 tas til 

orientering. 

 

 

 

 

 

Ullensaker, 08.05.2015 

 

 

Tor Arne Gangsø 

rådmann 
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Saksbehandler: Trine Christiansen 

Vedlegg: Enhetenes rapportskjemaer m/vedlegg 

Saksdokumenter:  

 

SAKEN GJELDER 

Kontrollrutiner for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ble vedtatt i 

administrasjonsutvalget 10.10.2011, sak 47/11. I henhold til rutinene skal enhetsleder sørge 

for stikkprøvekontroll av leverandører og eventuelle underleverandører, at lønns- og 

arbeidsvilkår overholdes. Rapport over gjennomførte kontroller og resultatene av disse skal 

legges fram som referatsak for hovedutvalget årlig og sendes til kontrollutvalget som 

orientering. 

 

VURDERINGER/DRØFTINGER 

Melding om rapportering ble sendt ut til enhetslederne 24.04.2015, med frist til å sende inn 

opplysninger om hva som var gjort i enheten i forhold til oppfølging, samt rapportskjema, 

innen 7. mai.  

 

Antall kontrakter som skal følges opp vil være varierende og for 2015 har vi fått innrapportert 

i alt 42 leverandører som har blitt kontrollert ved hjelp av stikkprøver i henhold til 

kontrollrutinene. 

 

Innenfor skole- og barnehage er bruken av innleide firmaer begrenset. Kommunale 

barnehager har inngått ny kontrakt med Adecco, men har ikke gjennomført noen kontrolltiltak 

ennå. Det har foreløpig vært begrenset bruk av vikarer.  

Hverken skoler eller voksenopplæringen melder om innleie fra eksterne leverandører. 

 

Innen helse- og omsorg har PRO Kløfta, PRO Jessheim Vest, RUF og Tildeling gjennomført 

stikkprøvekontroller. I alt 21 leverandører er kontrollert. Kontrollen ved RUF er gjennomført 

for periode i 2015. Ingen avvik er avdekket ved stikkprøvekontrollene. Rapportskjemaer 

følger vedlagt. 

 

Det er innenfor plan-, kultur og teknisk det største omfanget av innleie av eksterne 

leverandører forekommer. 

 

Kommunale eiendommer har kontrollert EDA og Betonmast i 2015. Her ble ingen avvik 

avdekket. 

 

Enheten Utbygging har kontrollert i alt 10 leverandører i forbindelse med følgende to 

prosjekter 

 Skatepark Gystadmyra  (2 leverandører kontrollert) 

 Gystadmarka skole - trinn 2 (8 leverandører kontrollert) 

 

Ingen avvik ble avdekket ved kontrollene. 

 

VARV har gjennomført kontroll med 9 leverandører i februar 2014. Hos en leverandør ble det 

avdekket to avvik. Begge avvikene er lukket.  

 

I henhold til kontrollrutinene kan avvik sanksjoneres fra kommunens side. Dette er det den 

enkelte enhet som følger opp og gjennomføres i henhold til klausuler beskrevet i den enkelte 

kontrakt. 
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Revidering av kontrollrutiner for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. 

Den 13.04.2015 ble det gjennomført tilsyn fra Arbeidstilsynet i Ullensaker kommune på 

temaet «oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter». Tilsynet gjaldt primært 

renhold, bygg- og vedlikehold av kommunale eiendommer. 

Det ble muntlig varslet pålegg der Arbeidstilsynet vil gi veiledning på hvordan de mener 

Ullensaker kommune kan følge opp lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter på en bedre 

måte. På grunnlag av pålegg (ikke mottatt p.t.) vil rutinene bli gjennomgått og revidert. Vi vil 

i reviderte rutiner legge opp til bedre oppfølging og kontroll av inngåtte kontrakter. Nye 

rutiner vil bli lagt fram for behandling i HAMU og administrasjonsutvalget. 

 

KONKLUSJON 

Rådmannen anbefaler at oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter tas til 

orientering 

 

 

Melding om vedtak sendes: 

 Hovedutvalgene som referatsak. 

 Kontrollutvalget til orientering. 
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Tilsyn - ULLENSAKER KOMMUNE
SENTRALADMINISTRASJONEN

Vi viser til tilsynet hos virksomheten den 13.04.2015.

Arbeidstilsynet har etter tilsynet mottatt dokumentasjon i epost av 14.04.2015.

Virksomheten hadde forut for tilsynet innsendt følgende dokumenter i epost av 26.03 .2015:

- Kontrakt for anskaffelse av rørleggertj enester

-Kontrakt for anskaffelse av tømrertj enester

-Kontrakt for anskaffelse av elektrikertj enester

Hensikten med tilsynet

Hensikten med tilsynet var å kontrollere om offentlige virksomheter bidrar til at arbeidstakere i
virksomheter som utfører tjenester og bygge- og anleggsarbeider på vegne av det offentlige, ikke
har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter
eller landsomfattende tariffavtaler. For kommunale og fylkeskommunale virksomheter gjelder
dette kontrakter over 1, 6 millioner kroner eksl. mva.

Oppsummering av tilsynet

Kontrollen ble utført på/ved:
Furusethgata 12
2050 JESSHEIM

Til stede fra virksomheten: Bård Lindh (Avdelingsleder teknisk ), Veslemøy Lokken
(Avdelingsleder renhold ), Tor Kjærstad (Daglig leder Øvre Romerike innkjøpssamarbeid), Trine
Christiansen (Personalrådgiver) og Erlend Eggum (Kommunaldirektør- PKT).

POSTADRESSE E-PoST TELEFON ORGANlSASJONSNR
Postboks 4720 Sluppen poSt@arbeidStilSynet.no 815 48 222 974761211

7453 Trondheim INTERNETT TELEFAKS
Norge www.arbeidstilsynet.no 73 19 97 01
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Til stede fra Arbeidstilsynet: Marianne Samstad (inspektør), Monika Kamer-Smits (inspektør) og
Lill Ramona Mathisen (inspektør).

Ulllensaker Kommune kjøper tjenester fra ulike tilbydere gjennom deltakelse i Øvre Romerike
Innkj øpssamarbeid (heretter ØRIK).

Arbeidstilsynet harfått tilsendt kontrakter kommunen har inngått med tilbydere av
tømrertj enester, rørleggertj enester, elektrikertj enester.

Arbeidstilsynet har før og etter tilsynet gjennomgått kontraktene, og øvrige tilsendte dokumenter,
blant annet kommunenes renholdskontrakter.

Arbeidstilsynet har funnet mangler i kontraktene som omtalt nedenfor. Imidlertid er det slik at de
aktuelle kontraktene allerede er inngått, og endringer i disse er derfor ikke aktuelle. Påleggene
nedenfor retter seg derfor mot fremtidige kunngjøringer og konkurransegrunnlag som Ullensaker
Kommune skal kunngj øre og inngå.

Under tilsynet fremkom det at Ullensaker kommune som oppdragsgiver hadde startet arbeide
med å lage en rutine for å gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og
arbeidsvilkår overholdes i inngåtte kontrakter, men at rutinen ikke var satt ut i praksis.

På denne bakgrunn Varsler Arbeidstilsynet pålegg.

Varsel om pålegg

Dette er et varsel om at vi vurderer å gi pålegg til virksomheten. Hvis dere mener at beskrivelsen
ikke er korrekt eller har kommentarer til de pålegg og frister som er varslet, ber vi om skriftlig
tilbakemelding senest 26.06.2015. Dere vil deretter motta et eget brev om den videre
oppfølgingen.

Pålegg - Oppdragsgiver (kommunale og fylkeskommunale virksomheter) - krav til
opplysninger i kunngjøringer eller konkurransegrunnlag i å

Oppdragsgiver skal i kunngjøringer eller konkurransegrunnlag opplyse at kontrakten vil
inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift
om lønns- ogarbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

0 Dokumentasjon som viser hva oppdragsgiver vil opplyse om i kunngjøringer eller
konkurransegrunnlag
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Hjemmel: forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter § 6 tredje ledd

 

Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: 05.08.2015

Begrunnelse:

Oppdragsgiver skal i kunngjøringer eller konkurransegrunnlag opplyse at kontrakten vil
inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift
om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Dette følger av forskrift om lønns- og
arbeidsvilkår i offentlige kontrakter § 6 tredje ledd.

Under tilsynet kom det frem at opplysningene i kunngjøringer eller konkurransegrunnlaget er
mangelfulle.

Det foreligger brudd på bestemmelsen om opplysninger i kunngjøringer eller
konkurransegrunnlag.

Pålegg - Oppdragsgiver (kommunale og fylkeskommunale virksomheter) - kontroll

Oppdragsgiver skal gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår
overholdes.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

0 Dokumentasjon som viser at oppdragsgiver gjennomfører nødvendig kontroll

Hjemmel: forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter § 7

Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: 05.08.2015

Begrunnelse:

Oppdragsgiver skal gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og
arbeidsvilkår overholdes. Graden av kontroll kan tilpasses behovet i vedkommende bransje,
geografiske område mv. Dette følger av 'forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige
kontrakter § 7.

Under tilsynet kom det frem at oppdragsgiver har startet arbeide med å lage en rutine, men at
oppdragsgiver per i dag ikke gjennomfører nødvendig kontroll.

Det foreligger brudd på bestemmelsen om kontroll.
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Har dere behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasj on om Arbeidstilsynet og om regelverket på Wwwarbeidstilsynetno og
wwwregelhjelpno. Dere kan også kontakte oss på telefon 815 48 222. Dersom dere har
spørsmål til saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2015/ 15705.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Cathrine Prahl Reusch
tilsynsleder teknisk Marianne Samstad
(Sign) inspektør

(sign)

Dette brevet er godkjent elektronisk iArbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Virksomhetens verneombud
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Tilsynsrapport

Objektets navn: ' ÅreppenSkole l Gàrds nr.: i 15 l Bruks nr.: 4
Adresse: i Trondheimsveien, 2040 Kløfta

Tilsynet ble utført: 19.05.2015 Objekt type:
Forrige tilsyn ble utført: 528.05.2014 Risikoklasse:
Virksomhet i bygget: i Skole Brannklasse:
Objektets representant: Marita Østengen Dispensasjoner:

Francisco Barbosa å

Tilsynet ble foretatt i medhold av;
- Lov av 14.juni 2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 annet ledd.
- Forskrift av 26. juni 2002 nr 847 (forebyggendeforskriften) § 6-2.
Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i Forebyggendeforskriften og HMS-
lovgivningen.

Innledning
Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider
systematiskmed brannsikkerheten.
Fra brannvesenetsside ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan
påvirke sannsynlighetenfor at brann bryter ut, og konsekvenserav utbrutt brann. Et slikt tilsyn er
ikke en tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet omfattet blant annetundersøkelseav:
- at brannobj ektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvarmed gjeldende lover og

forskrifter om forebyggelseav brann
- at brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats
° at virksomhetens intemkontroll er hensiktsmessigfor å nå mål på sikkerhetsområdet
° at spesifiserteaktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

Omfang
Tilsynet ble innledet med gjennomgangav tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner,
brannteknisk dokumentasjon og tegninger.
Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er
oppfylt.

Definisjoner:
AVVIK: Overtredelseav kravfastsatt i eller i medhold av helse-,miljø- og

sikkerhetslovgivningen.
ANMERKNING: Forhold som tilsynsmyndighetenemener det er riktig å påpekefor å ivareta

helse,miljø og sikkerhet, og som ikke omfattesav definisjonenfor avvik.
KOMMENTARER: Utfyllende beskrivelseav avvik/ funn som beskriver defaktiske forhold

ved objektet.

i
l
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Avvik

Følgende avvik ble konstatert undertilsynet:

ii

Avvik 1

Intern organisering og risikovurdering
Avvik fra:
Forebyggendeforskriften § 3 - 1
Kommentarer:

0 Den interne organisasj onsplanen må revideres.
0 Risikovurderingen virker noe mangelfull. Brannvesenet ber om en ny gjennomgang av

risikomomenter og tiltak for å forebygge dette.

Avvik 2

Generelle krav til eier
Avvik fra:
Forebyggendeforskriften § 2 —1
Kommentarer:

0 Det ble registrert at det ble lagret en del gjenstander i rømningsvei og foran vinduer som
var markert som rømningsvindu.

0 Det var noe mangelfull branntetting fra eltavlerom.

Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under tilsynet:

Anmerkning 1

Brannverndokumentasjon
Kommentarer:
Branndokumentasj onen må på generelt grunnlag revideres.

Oppsummering/ avsluttende møte
Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.
Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og
anmerkninger som er angitt i rapporten.



Tilbakemelding
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Under henvisning til Forebyggendeforskriften § 6-2 første ledd, ber brannvesenet om en skriftlig
tilbakemelding med fiemdrzfisplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.

Eksempel på et oppsett som kan brukes:

Åvviket: ~~ “
FREMDRIFTSPLAN

i _ Hvem (skal utføre dette)? Hva (harvi ten
gjare)? fl `

ktâ i Q När (foryentes_ dette ferdig)?

1
i
l
.i
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Tilsynsrapport

Objektets navn: Nordkisa Skole I Gàrds nr.: 102 I Bruks nr.: 116
Adresse: Anna Willersrudveg 12

Tilsynet ble utført: 08.05.2015 Objekt type:
Forrige tilsyn ble utført: 11.06.2014 Risikoklasse:
Virksomhet i bygget: Skole Brannklasse:
Objektets representant: Terje Ellefsen Dispensasjoner:

Jan Erik Søberg

Tilsynet ble foretatt i medhold av;
- Lov av 14.juni 2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernloven)§ 13 annet ledd.
- Forskrift av 26. juni 2002 nr 847 (forebyggendeforskriften) § 6-2.
Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i Forebyggendeforskriften og HMS-
lovgivningen.

Innledning _
Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider
systematiskmed brannsikkerheten.
Fra brannvesenetssideble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold somkan
påvirke sannsynlighetenfor at brann bryter ut, og konsekvenserav utbrutt brann. Et slikt tilsyn er
ikke en tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet omfattet blant annetundersøkelseav:
° at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvarmed gjeldendelover og

forskrifter om forebyggelse av brann
° at brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats
° at virksomhetens internkontroll er hensiktsmessigfor å nå mål på sikkerhetsområdet
° at spesifiserteaktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

Omfang
Tilsynet ble innledet med gjennomgangav tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner,
brannteknisk dokumentasjon og tegninger.
Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er
oppfylt.

Definisjoner:
A VVIK: Overtredelseav kravfastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og

sikkerhetslovgivningen.
ANMERKNING: Forhold som tilsynsmyndighetenemenerdet er riktig åpåpekefor å ivareta

helse,miljø og sikkerhet, og som ikke omfattesav definisjonenfor avvik.
KOMMENTARER: Utjfi/llendebeskrivelseav avvik/funn som beskriver defaktiske forhold

ved objektet.

«
j,
,,
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Avvik

Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:

Avvik 1

Intern organisering og risikovurdering
Avvik fra:
Forebyggendeforskriften § 2 - 3
Kommentarer:
Det må utregnes en maksimumsgrense for antall personer i forsamlingslokale.

Avvik 2

Kontroll, ettersyn og vedlikehold
Avvik fra:
Forebyggendeforskriften § 2 - 4
Kommentarer:
Rutiner for egenkontroll av branntekniske installasjoner og rømningsveier må forbedres, da dette
ikke er blitt utført mens vaktmester har vært borte.

Oppsummering/ avsluttende møte
Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.
Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og
anmerkninger som er angitt i rapporten.

Tilbakemelding
Under henvisning til Forebyggendeforskriften § 6-2 første ledd, ber brannvesenet om en skriftlig
tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.

Eksempel på et oppsett som kan brukes:
FREMDRIFTSPLAN

ÅVViK§t=7`***' Hvem(SfkêlüíføfeigdeffefilflVê(hia.f7Vsitèfilk.låî ' N51f’(fQ‘fV.9m9é”>de.VtteTfefdiQ).?
‘ . __ " 9J'¢f.é)?—__“‘— f 3 .
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Tilsynsrapport

Objektets navn: 1Gardermoen renseanlegg I Gàrds nr.: 151 LBruks nr.: 132
Adresse: i Rensevegen 84, 2065 Gardermoen

Tilsynet ble utført: i 13.05.2015 Objekt type: B
Risikoklasse:
Brannklasse:

Dispensasjoner:

Forrige tilsyn ble utført: å05.07.2011
Virksomhet i bygget: i Renseanlegg
Objektets representant: i Morten Kjeverud og Jan Egil

Tårneby

Tilsynet ble foretatt i medhold av;
- Lov av 14.juni 2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 annet ledd.
- Forskrift av 26. juni 2002 nr 847 (forebyggendeforskriften) § 6—2.
Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i Forebyggendeforskriften og HMS-
lovgivningen.

Innledning
Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider
systematiskmed brannsikkerheten.
Fra brannvesenetssideble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan
påvirke sannsynlighetenfor at brann bryter ut, og konsekvenserav utbrutt brann. Et slikt tilsyn er
ikke en tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet omfattet blant annetundersøkelseav:
° at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvarmed gjeldende lover og

forskrifter om forebyggelseav brann
- at brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats
- at virksomhetens intemkontroll er hensiktsmessigfor å nå mål på sikkerhetsområdet
- at spesifiserteaktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

Omfang
Tilsynet ble innledet med gjennomgangav tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner,
brannteknisk dokumentasjon og tegninger.
Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er
oppfylt.

Definisjoner:
AVVIK: Overtredelseav krav fastsatt i eller i medhold av helse-,miljø- og

sikkerhetslovgivningen.
ANMERKNING: Forhold som tilsyrzsmyndighetenemener det er riktig å påpekefor å ivareta

helse,miljø og sikkerhet, og som ikke omfattesav definisjonenfor avvik
KOMMENTARER: Utjfi/llendebeskrivelseav avvik/ funn som beskriver defaktiske forhold

vedobjektet.
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Avvik

Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:

Avvik 1

Manglende branntetting mellom bio-rom og flotasj on-rom
Avvik fra:
Forebyggendeforskriften § 2-4
Kommentarer:
Eier må sørge for at røyk- og brannoellebegrensende bygningsdeler er intakte og ikke svekket av
hull, samt at konstruksjoner hvor det er krav om brannmotstand virker som forutsatt. Kanaler, rør
og lignende som krysser røyk- og brannoellebegrensende bygningsdeler, og gjennomføringer for
disse, skal være utført slikt at brannmotstanden ikke reduseres.

Avvik 2

Manglende merking av rømningsveier i kulvert
Avvik fra:
Forebyggendeforskriften § 2-3 og Internkontrollforskriften § 5-2. ledd punkt 6
Kommentarer:
Eier av ethvert brannobj ekt skal sørge for at rømningsveiene til enhver tid dekker behovet for
rask og sikker rømning. Eier skal i brannobj ekt, der det er nødvendig, sørge for at
rømningsveiene har et tilfredsstillende ledesystem.

Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under tilsynet:

Anmerkning 1

Dørmagnet var ikke montert
Kommentarer:
Dørmagnet var ikke montert på dør som tidligere avtalt etter forrige tilsyn men montering var nå
bestilt.

Andre forhold
Nå virker det som det brannforebyggende arbeidet blir veldig bra ivaretatt og de viser gode
rutiner med arbeidet.

Oppsummering/ avsluttende møte
Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.
Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og
anmerkninger som er angitt i rapporten.

Tilbakemelding
Under henvisning til Forebyggendeforskriften § 6-2 første ledd, ber brannvesenet om en skriftlig
tilbakemelding med fremdriftsplan som Viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.

Eksempel på et oppsett som kan brukes:



Avviket: ,L
FREMDRIFTSPLAN

Hvem (skal utføre dette)? Hva (har vi tenkt å
~i gjøre)? '
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När (forventesdette ferdig)? Vv
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Tilsynsrapport

Objektets navn: NordbyBarnehage TGàrds nr.: 142 IBruks nr.: 129
Adresse:

Tilsynet ble utført: 07.05.2015 Objekt type:
Forrige tilsyn ble utført: 20.06.2015 Risikoklasse:
Virksomhet i bygget: Barnehage Brannklasse:
Objektets representant: Lise Silihagen

Veslemøy Stensrud
Håkan Tengelin

Dispensasjoner:

Tilsynet ble foretatt i medhold av;
- Lov av 14.juni 2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvemloven) § 13 annet ledd.
- Forskrift av 26. juni 2002 nr 847 (forebyggendeforskriften) § 6-2.
Sikkerhetsnivået i objektet er Vurdert i forhold til kravene i Forebyggendeforskriften og HMS-
lovgivningen.

Innledning
Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider
systematiskmed brannsikkerheten.
Fra brannvesenetsside ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan
påvirke sannsynlighetenfor at brann bryter ut, og konsekvenserav utbrutt brann. Et slikt tilsyn er
ikke en tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet omfattet blant annetundersøkelseav:
° at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvarmed gjeldende lover og

forskrifter om forebyggelseav brann
- at brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats
- at virksomhetens internkontroll er hensiktsmessigfor å nå mål på sikkerhetsområdet
- at spesifiserteaktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

Omfang
Tilsynet ble innledet med gjennomgangav tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner,
brannteknisk dokumentasjon og tegninger.
Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er
oppfylt.

Definisjoner:
AVVIK: Overtredelseav kravfastsatt i eller i medhold av helse-,miljø- og

síkkerhetslovgivningen.
ANMERKNING: Forhold som tilsynsmyndigheterzemener det er riktig å påpekefor å ivareta

helse,miljø og sikkerhet, og som ikke omfattesav definisjorzenfor avvik
KOMMENTARER: Utfivllendebeskrivelseav avvik/ funn som beskriver defaktiske forhold

ved objektet.
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Avvik

Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:

Ingen avvik registrert, tilbakemelding ikke nødvendig.

Oppsummering/ avsluttende møte
Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.
Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og
anmerkninger som er angitt i rapporten.
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Sak nr. Sak Møtedato 

23/2015 Eierskapskontroll Øvre Romerike industriservice AS 10.09.15 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
Eierskapskontroll Øvre Romerike industriservice AS 

 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de 

selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder kontrollere om den som utøver kommunens 

eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger.  

 

Bakgrunnen for denne selskapskontrollen er revidert plan for selskapskontroll 2014-2016 som er 

vedtatt av kontrollutvalget og kommunestyret.  

 

Denne selskapskontrollen har som formål å gjennomgå og vurdere om kommunenes eierinteresser i 

Øvre Romerike industriservice AS utøves i samsvar med kommunestyrenes vedtak og 

forutsetninger. 

 

Kontrollen tar sikte på å besvare følgende problemstillinger: 

 

Problemstilling 1:  

Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?  

a. Har den enkelte eierkommunen etablert gode rutiner for oppfølging og evaluering av sine 

eierinteresser?  

b. Følges rutinene opp og utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak             

og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring?  

 

Problemstilling 2:  

Opptrer selskapet ellers i tråd med grunnleggende krav og normer for drift og ledelse av et selskap?  

 

Selskapskontrollen har en bred tilnærming og søker å fange opp flest mulige problemstillinger 

relatert til eierskapsoppfølgingen. Kontrollen vil ikke gå i dybden, men heller identifisere 

problemstillinger som senere kan bli gjenstand for ytterligere undersøkelser. 

 

Rapporten har vært på høring blant eierne, styret og daglig leder for å sikre et så korrekt bilde som 

mulig av selskapet og eierstyringen. 

 

På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen er revisjonens anbefalinger:  

- Det bør utarbeides felles eierstrategi for selskapet.  

- Formålsbestemmelsen i vedtektene bør oppdateres.  

- Det bør etableres valgkomite i henhold til kommunenes eiermelding.  

- Den enkelte eier bør ha utarbeidet tilfredsstillende rutiner for oppfølging av eierskapet internt  

            i kommunen (gjelder Eidsvoll og Nannestad kommune) 

- Hele styret bør registreres i styrevervregisteret.  
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Revisjonen har fått opplyst fra blant annet daglig leder i ØRU at arbeidet med å utarbeide felles 

eierstrategi for ASet er planlagt, men foreløpig ikke påbegynt.  

 

Etter at arbeidet med eierskapsrapporten var igangsatt har generalforsamlingen i ØRI blant annet 

fattet følgende vedtak den 22. mai 2015:  

 

Generalforsamlingen ønsker at selskapet snarest starter en prosess for å endre vedtektene og å sikre 

en sammensetning av styret i samsvar med felles eierstrategi. Dette innebærer bl.a. at selskapet bør 

ha et passe stort kompetansestyre og at det etableres en ordning med valgkomite. 

Generalforsamlingen ønsker at selskapets styre sender et forslag til nye vedtekter til behandling i 

kommunestyrene og at det deretter avholdes ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære 

generalforsamlingen vedtar nye vedtekter og virkningstidspunkt, herunder varigheten for valgene i 

foreliggende sak.   

 

Dette har også revisjonen omtalt i eierskapsrapporten hvor det henvises til generalforsamlingens 

protokoll som viser at dette er fulgt opp og vedtatt.  

 

Anbefalingen om tilfredsstillende rutiner for oppfølging av eierskapet internt i kommunen gjelder 

ikke Ullensaker kommune. Når det gjelder de andre anbefalingene er det planlagt å utarbeide felles 

eierstrategi og generalforsamlingen har vedtatt at det skal startes en prosess for å endre vedtektene i 

samsvar med anbefalingene fra revisjonen. 

 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret med følgende 

innstilling: 

 

1. Kommunestyret tar rapporten Eierskapskontroll i Øvre Romerike industriservice AS til  

    orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Utskrift  



EIERSKAPSKONTROLL 
ØVRE ROMERIKE INDUSTRISERVICE AS

KOMMUNENE EIDSVOLL, ULLENSAKER OG NANNESTAD 

AUGUST 2015 

Vedlegg til sak 23/2015
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ROMERIKE REVISJON IKS 

EIERSKAPSKONTROLL I ØRI AS  Side 1 

1 BAKGRUNN, FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 

Bakgrunnen for selskapskontrollen er revidert1 plan for selskapskontroll 2014-2016 som er vedtatt 

av kontrollutvalgene /kommunestyrene i Ullensaker, Eidsvoll og Nannestad.  

 

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de 

selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder kontrollere om den som utøver kommunens 

eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger 

(eierskapskontroll), jf. kommuneloven § 77 og §§ 13-15 i forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004 

nr. 905.  

 

Denne selskapskontrollen har derfor som formål å gjennomgå og vurdere om kommunenes 

eierinteresser i Øvre Romerike industriservice AS utøves i samsvar med kommunestyrenes vedtak 

og forutsetninger.  

 

Kontrollen skjer innenfor rammene av kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften.  

 

Kontrollen tar sikte på å besvare følgende problemstillinger: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Etter opprettelsen av RRI ble det utarbeidet en felles plan for selskapskontroll for alle kontrollutvalgene på 

Romerike. Her inngår alle selskaper kommunene eiere, både alene og sammen med andre kommuner på 
Romerike. Noen kontrollutvalg er delegert myndighet til å gjøre endringer i opprinnelig plan, andre har ikke 
delegert denne myndigheten og den reviderte planen er i disse kommunene også behandlet i 
kommunestyrene.  

Problemstilling 1: 

Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 

a. Har den enkelte eierkommunen etablert gode rutiner for 

oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? 

b. Følges rutinene opp og utøves kommunens eierinteresser i 

samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, 

aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god 

eierstyring? 

 

Problemstilling 2: 

Opptrer selskapet ellers i tråd med grunnleggende krav og 

normer for drift og ledelse av et selskap? 

 



ROMERIKE REVISJON IKS 

EIERSKAPSKONTROLL I ØRI AS  Side 2 

2 METODE 

Denne selskapskontrollen er gjennomført i overensstemmelse med kommunelovens regler om 

selskapskontroll i §§ 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og 14.  

 

Selskapskontrollen har i utgangspunktet en bred tilnærming og søker å fange opp flest mulige 

problemstillinger relatert til eierskapsoppfølgingen. Kontrollen vil ikke gå i dybden, men heller 

identifisere problemstillinger som senere kan bli gjenstand for ytterligere undersøkelser.  

 

Det presiseres at selskapskontrollen er en vurdering av om virksomheten styres etter eiernes 

formål. Dette innebærer at kontrollen begrenser seg til en vurdering av om eierne har etablert 

tilfredsstillende rammer for styring og at virksomheten faktisk opererer i tråd med formålet. En mer 

utførlig materiell vurdering av selskapets organisering, drift og funksjon faller derfor utenfor denne 

kontrollen.  

 

Rapporten bygger på informasjon fra eierne, styret og administrasjonen samt åpne kilder som 

Brønnøysundregistrene (foretaksregisteret), www.purehelp.no, www.proff.no, mv. Bruken av kilder 

utover informasjon fra eierne er gjort for å sikre at eierstyringen også er omsatt i praksis. 

 

Som det fremgår av rapporten vil det enkelte steder presenteres informasjon om selskapet, styret 

og administrasjon med detaljeringsnivå som går utover informasjon om den rene eierstyringen. Når 

dette allikevel tas med er det som bidrag til helhetsbildet som igjen er av sentral verdi for vurdering 

av eierstyringen i selskapet og om denne fungerer i praksis.      

 

Vår samlede vurdering er at metodebruk og kildetilfang i denne selskapskontrollen har gitt et 

tilstrekkelig grunnlag til å gjennomføre kontrollen i tråd med de problemstillinger kontrollutvalgene 

har vedtatt. 

 

Når det gjelder tilbakemeldingene fra eiere og styret har dette vært gjennomført ved besvarelse av 

et spørreskjema som har vært sendt ut elektronisk. Spørreundersøkelse ble sendt til ordførerne som 

representanter for eierne. Alle tre ordførerne besvarte undersøkelsen. I tillegg ble det sendt egen 

spørreundersøkelse til styrets leder, som ble besvart av styret i fellesskap i styremøte 24.04.2015.  

 

Det er også gjennomført intervju daglig leder. I tillegg er det innhentet informasjon fra kommunene 

(fra ansatte som ivaretar en eierstyringssekretariatfunksjon i kommunen) om hvordan saker knyttet 

til ØRI AS er håndtert internt for å ivareta eierstyringen av selskapet.  

 

Rapporten har vært på høring blant eierne, styret og daglig leder, også dette for å sikre et så korrekt 

bilde som mulig av selskapet og eierstyringen.  

 

http://www.purehelp.no/
file://///vmskinfil02/../Documents%20and%20Settings/oyfo/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK1870/www.proff.no
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EIERSKAPSKONTROLL I ØRI AS  Side 3 

3 NÆRMERE OM ØRI 

3.1 Bakgrunn 

ØRI er et aksjeselskap som eies med en tredjedel hver av kommunene Ullensaker, Nannestad og 

Eidsvoll og ble stiftet 24.10.1990.  Selskapets hovedkontor ligger i egne lokaler i Industriveien 40 i 

Eidsvoll kommune.  

 

ØRI AS er godkjent tiltaksarrangør gjennom NAV og gir ulike former for arbeid eller arbeidstrening. 

De benytter også hospiteringsplasser gjennom sine samarbeidspartnere. ØRI har mer enn 20 års 

erfaring innenfor attføringsarbeid og omsatte for ca. MNOK 17,6 i 2014 og hadde et driftsresultat på 

ca. MNOK 0,4. Selskapet hadde 66 ansatte i 2014.  

 

ØRIs arbeidsarenaer er i hovedsak 

• Resepsjon/sentralbord 

• Renhold 

• Kantine 

• Vaskeri 

• Lysstøperi 

• Lettproduksjon, pakking og montering 

• Vedlikehold av grøntarealer og vaktmestertjenester 

• Vedproduksjon 

• Moderne pakkeri for tørrstoff 

• Truckkjøring 

• Transport (lastebil og varebil) 

• Lagerstyring /logistikk 

• Annen variert produksjon 

 

 

Styret består per juni 2015 av: 

 

- Bjørn Egil Ludvigsen, styreleder 

- Anne Volle, nestleder 

- Finn Terje Tønnesen 

- Lars Egil Berg 

- Espen Nilsen 

- Toril Kristoffersen Altenborn 

- Stine Anita Mauseth 

- Merethe Skulstad Cortez 

 

Daglig leder er Hans Thue. 
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EIERSKAPSKONTROLL I ØRI AS  Side 4 

4 EIERMELDINGER OG OPPFØLGING AV EIERSKAPET 

I KOMMUNENE 

4.1 Kommunenes eiermeldinger 

4.1.1 Innledning 

I dette kapittelet besvares problemstilling nummer 1a: 

 

 

 

 

 

 

 

Under dette punktet skal vi se nærmere på kommunenes eiermeldinger. Disse setter generelle 

rammen for kommunenes eierstyring, og gjelder derfor også for eierstyringen av ØRI AS.  

 

Til grunn for revisjonens vurderinger legges KS-anbefaling nr. 2: 

 

 «Utarbeidelse av eierskapsmelding:  

Kommunene skal foreta en politisk gjennomgang av virksomhet som er organisert som selvstendige 

rettssubjekter eller interkommunale organer gjennom utarbeidelsen av en eierskapsmelding. 

Eierskapsmeldingen bør gjennomgås og evalueres hvert år i kommunestyret. Eierskapsmeldingen 

skal følges av strategier og formål/selskapsavtale for det enkelte selskap. Alt eierskap i selvstendige 

rettssubjekter skal fremgå på en klar og instruktiv måte i kommunenes årsberetning.” 

 

4.1.2 Kommunenes eiermeldinger 

Alle tre kommunene har vedtatt eiermeldingen som er utarbeidet av Øvre Romerike Utvikling 

(ØRU). Revisjonens gjennomgang viser at meldingen i all hovedsak omhandler og regulerer de 

tema som KS Eierforum anbefaler for eiermeldinger. 

 

Meldingen er delt i to hoveddeler – en del som regulerer prinsippene for eierstyring 

(eierskapspolitikk) og en del med oversikt over selskapene kommunen eier (eierskapsstrategier).  

Under meldingen del I om eierskapspolitikken er det satt opp 10 overordnede prinsipper for 

eierstyring i ØRU-kommunene. De 10 prinsippene er: 

 

1. Eierne skal utarbeide klare mål for selskapene gjennom selskapsvise eierstrategier. Eierne skal 

utarbeide klare mål for selskapene gjennom selskapsvise eierstrategier. Styret er ansvarlig for 

realisering av målene. Kommunenes eierskap skal fremme samfunnsansvarlig forretningsdrift og 

bærekraftig samfunnsutvikling.  

Problemstilling 1: 

Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 

a. Har den enkelte eierkommunen etablert gode rutiner for 

oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? 
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EIERSKAPSKONTROLL I ØRI AS  Side 5 

2. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets 

kortsiktige og langsiktige behov.  

3. Eierne fremmer sine interesser og utøver sin myndighet overfor selskapene gjennom 

eierorganene. Eierne skal som hovedregel være representert ved ordfører.  

4. Det skal være åpenhet knyttet til ØRU-kommunenes eierskap og til selskapenes virksomhet 

basert på prinsippet om meroffentlighet, samt legge til rette for dialogprosesser foran møter i 

representantskap, generalforsamling mv.  

5. Representantskapet/generalforsamlingen skal nedsette en valgkomité som fremmer begrunnet 

forslag til representantskapet/generalforsamlingen. Rådmannsutvalget får ansvaret for å legge 

frem forslag til aktuelle kandidater til valgkomiteen. Valgkomiteen skal settes sammen av to 

representanter fra representantskapet. Dette gjelder for styreutnevnelser i aksjeselskap og 

interkommunale selskap. Habilitetsreglene skal ivaretas.  

6. Styret skal være uavhengig og ha relevant kompetanse, kapasitet og faglig bredde ut fra 

selskapets egenart og formål med eierskapet.  

7. Styrets godtgjøring skal være på moderat nivå, men fremme verdiskapningen i selskapene og 

fremstå som rimelig ut i fra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og arbeidets kompleksitet.  

8. Lønnsnivået og -utviklingen i de interkommunale selskapene skal være i samsvar med praksis i 

eierkommunene.  

9. Styret skal påse at selskapet har god internkontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring 

i forhold til selskapets karakter.  

10. Normer og verdier skal være i tråd med kommunenes etiske retningslinjer.  

Det kommer videre frem at ØRU kommunene legger opp til aktiv bruk av selskapsvise eierstrategier 

(s. 4).  Eierskapsmeldinger og eierstrategien skal legges frem for de enkelte kommunestyrene årlig 

(s. 8).  

 

I del II av eiermeldingen, utarbeidet i 2014, gis en oversikt over alle selskapene kommunene eier. I 

tillegg gis det spesifikke eierstrategier for alle IKSer som kommunene eier. Revisjonen får opplyst 

fra daglig leder i ØRU og fra juridisk rådgiver i Ullensaker at arbeidet med å utarbeide eierstrategier 

for ASene er planlagt, men foreløpig ikke påbegynt. Med andre ord er det i dag ikke gjeldende 

eierstrategier for ØRI AS.  

 

Det er utformet eierstrategier for følgende selskaper: 

 Eierstrategi Romerike krisesenter IKS 

 Eierstrategi Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 

 Eierstrategi Øvre Romerike Brann og Redning IKS 

 Eierstrategi Digitale Gardermoen IKS 

 Eierstrategi Romerike Revisjon IKS 
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4.1.3 Oppfølgingen av eierskapet fra kommunene 

Generalforsamlingen er den som skal utøve eierstyringen av selskapet. Det er derfor interessant å 

se nærmere på hvilke prosedyrer kommunene som eiere av selskapet har for å følge opp sitt 

eierskap særlig forut for generalforsamling. Revisjonen har vært i kontakt med administrasjonen i de 

tre kommunene for å ta rede på hvilke prosedyrer de har for å ivareta eierforvaltningen av 

selskapet.  

 

Det kommer frem i eierskapspolitikken i kommunenes felles eiermelding at rådmannen: 

Har ansvar for å forberede eiersaker for politisk behandling.  

 Bidra til regelmessig revidering av eiermelding, eierpolitikk og eierstrategier  

 Utarbeider og fremmer forslag til eierstrategier og for behandling i kommunestyret  

 Bidra til å etablere rutiner for løpende eieroppfølging, herunder forberedelse og 

gjennomføring av dialogmøter mellom selskapet og eierkommunene.  

 Dette arbeidet skal samordnes med rådmannsutvalget der det er hensiktsmessig.  

 

Ullensaker 

Ullensaker har en egen prosedyre for eierforvaltning av kommunale selskaper og samarbeid, se 

vedlegg. Alle rettsfelleskap som Ullensaker er tilknyttet er tilordnet et hovedutvalg. ØRI AS er 

underlagt hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg.  

 

Hovedutvalget er delegert myndigheten til å ivareta kommunens eierinteresse i selskapet. Rutinen 

inneholder avklaring av roller og ansvar i eieroppfølgingen. Når det gjelder forholdet til kommunens 

representant i eierorganet heter det følgende: 

a) Dersom administrasjonen vurderer at ansvarlig hovedutvalg bør gi en instruksjon til 

eierrepresentant om hvordan disse skal forholde seg til ulike saker og hvordan det skal stemmes 

eller strategisk forholde seg til aktivitet i selskap/samarbeid, utformes saksframlegg for 

behandling. Hovedutvalget bør utforme sine instrukser på en slik måte at det gir rom for 

forhandlinger med andre eiere i den grad Ullensaker kommune er mindretallseier i 

selskapet/samarbeidet. 

Særutskrift med vedtak og mottatt dokument fra selskap/samarbeid distribueres til 

eierrepresentant. 

 

Det er en egen eierforvaltningsansvarlig i kommunen som utøver eiersekretariatsfunksjonen. Dette 

er lagt til juridisk rådgiver i kommunen. Han opplyser at det er et generelt problem at sakene 

kommer så sendt fra selskapene at det er vanskelig å gjennomføre eierstyringen ved å forlegge 

sakene for utvalgene, før saken skal opp i selskapets organer.  

 

Revisjonen har gått gjennom utvalgets møteprotokoller for 2014 og første halvår 2015. Så langt 

revisjonen kan se har ikke utvalget behandlet noen saker knyttet til ØRI i 2014. I 2015 behandlet 

utvalget to saker: sak 22/15 oppnevning av styremedlem og sak 109/15 (hovedutvalg for overordnet 

planlegging) generalforsamling 2015.  
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Nannestad 

Revisjonen har vært i kontakt med kommunenes Controller om eierforvaltning i Nannestad 

kommune. Han er den som ivaretar eiersekretærfunksjonen i kommunen. Nannestad kommune har 

ingen nedfelte rutiner eller prosedyrer for oppfølging av eierskap. I praksis blir dette gjort slik at en 

saksbehandler hos rådmannen jevnlig sjekker ut inngående post som gjelder våre selskaper og 

saksforbereder saker som skal til behandling på representantskapsmøter og generalforsamlinger. 

Dette for å gjennomgå sakslister og se om det er saker av spesiell interesse (sett fra rådmannens 

side) som fordrer særlige forberedelser, men også slik at kommunens politiske representant(er) til 

disse møtene er forberedt. Dette innebærer at det utarbeides en saksframstilling til behandling i FØ 

(forvaltnings- og økonomiutvalget / formannskapet). Nannestad kommune har ikke hatt noe opplegg 

for at eierrepresentanter skal møte med bundet politisk mandat.  

 

I sak 36/15 til FØs møte 12.05.2015 ble generalforsamlingen i selskapet behandlet.  

 

Eidsvoll 

Revisjonen får opplyst fra Eidsvoll kommune at de ikke har noen egne prosedyrer for oppfølging av 

eierskap i sin kommune, ut over de rammene som er lagt i den felles eierskapsmeldingen.  

 

I formannskapets møte 02.02.2015 i sak 37/15 ble valg av nye styremedlemmer til ØRI behandlet.  
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5 PRAKTISERING AV EIERSTYRING I ØRI 

5.1 Innledning 

I dette kapittelet ser vi nærmere på hvordan prinsippene i eierstyringen som følger av KS 

anbefalingene, og som også gjenspeiles i kommunenes eiermelding, er fulgt opp i praksis. 

 

Kapittelet svarer på problemstilling nr. 1b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funnene i dette kapittelet bygger på gjennomgang av protokoller fra generalforsamlingsmøter, 

styremøter og utvalgs- og kommunestyremøter, samt intervjudata og opplysninger fra 

eierrepresentantene i generalforsamling (ordførerne) i utsendt spørreundersøkelse fra revisjonen.  

 

Valg av selskapsform og en revurdering av om valgt selskapsform er riktig for de oppgaver/funksjon 

et selskaps skal løse/fylle, er ofte et sentralt tema i eierstyringen. For arbeidsmarkedsbedrifter er 

selskapsformen bestemt i forskrift om arbeidsmarkedstiltak § 10-3 til å være aksjeselskap, og derfor 

vil spørsmål rundt valg av selskapsform ikke være aktuelle i denne selskapskontrollen. 

 

Sentrale eierstyringsformer er også formålsbestemmelser i selskapsavtalen, eierstrategier og 

hvordan dette er fulgt opp i selskapets drift og selskapsstrategi. Data fra spørreundersøkelsen blant 

eierne gir også et innblikk i hvordan eierstyringen av selskapet følges opp. 

5.2 Eierstrategi 

Eierkommunene har gjennom utarbeidelse av eiermelding fra ØRU ingen vedtatt eierstrategi for 

selskapet. Etter det revisjonen har forstått ble kun IKSene prioritert i arbeidet med den nye 

eierskapsmeldingen, men at det skulle arbeides videre med eierstrategier for alle selskapene etter 

hvert.  

 

Ullensaker kommune har i sak 109/15 til hovedutvalg for overordnet planlegging lagt frem sak om 

eierstrategi for ØRI. Der heter det følgende: 

 

Ullensaker kommune har for tiden ingen oppdatert eierstrategi overfor ØRI. Ullensaker kommune har 

heller ikke utarbeidet et felles grunnlag for slik strategi sammen med de andre eierkommunene. En 

eierstrategi ville vært en viktig del av eierkommunenes eierstyringskonsept. En slik strategi kunne 

Problemstilling 1: 

Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 

b. Følges rutinene opp og utøves kommunens eierinteresser i 

samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, 

aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god 

eierstyring? 
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beskrive formålet med deltakelsen, mål og forventninger for 2015, samhandlingsarenaer og 

rapporteringskrav. 

 

Siste gangen Ullensaker kommune fastsatte eierkrav eller strategier for ØRI var i HHS sak 

 

26/11/ Oppfølging av eierskapsmeldingen for HHS-området. HHS fattet følgende vedtak: 

Hovedutvalgets arbeid med å utvikle individuelle selskapsstrategier for de  

rettsfellesskap de er ansvarlige for, gjennomføres som beskrevet i dette saksfremlegget 

med følgende unntak; Sett fra Ullensaker sitt ståsted har Orbit Arena og Øvre 

Romerike Industri nær beslektet virksomhet og HHS ser fordeler i at de to selskapene 

vurderes fusjonert i fremtiden. Videre er det opp til Hovedutvalget som eierorgan å 

gjøre alle nødvendige beslutninger uten at det nødvendigvis behøver å være andre til 

stede. 

Rådmannen kan ikke se at det har blitt jobbet videre med eierstrategien eller vedtaket om å utrede fusjon 

av OrbitArena og Øvre Romerike industrier. Rådmannen anbefaler at det tas kontakt med de tre andre 

eierkommunene for utarbeidelse av en felles eierstrategi. Slike felles eierstrategier er utviklet for de 

interkommunale selskapene. Denne bør foreligge til politisk behandling i god tid før generalforsamlingen 

i 2016. 

5.3 Selskapsavtale og selskapsstrategi 

Selskapsavtalen har følgende formålsbestemmelse i § 3: 

Selskapets formål er sysselsetting av yrkesvalghemmede/uføretrygdede. 
 
Selskapet skal, som det vesentlige innholdet i sysselsettingen, drive produksjon av varer og 
tjenesterenten som underleverandør til industrien eller i egen regi. 
 
Selskapet er en videreføring av Dal Arbeidssenter, som fra 01.01.1991 skal overføres vederlagsfritt fra 
Akershus fylkeskommune til Øvre Romerike Industriservice AS. 
 
Det forutsettes at nåværende HVPU-klienter som er arbeidstakere i arbeidssenteret, skal få beholde sin 
plass der, og at minimum 50% av plassene i en 10 års periode skal stilles til disposisjon for mennesker 
med psykisk utviklingshemming. 
 
De som er ansatt ved arbeidssenteret ved overdragelsen, og den ene som er engasjert ved avdelingen i 
Holter på samme tidspunkt, har rett til ansettelse i aksjeselskapet i liknende stillinger med tilsvarende 
lønns- og arbeidsvilkår som de har i dag. 

 

Vedtektene ble sist revidert på ekstraordinær generalforsamling 30.09.2003. Det ble til 

generalforsamlingen i 2014 fremmet forslag til endringer av enkelte av bestemmelsene i vedtektene. 

Blant annet til formålsbestemmelsen. I saksfremlegget til generalforsmalingen heter det følgende til 

endring av formålsbestemmelsen: 

 

De siste avsnittene var overgangsregler som ikke lenger er aktuelle og som derfor bør strykes. 

Formålsparagrafen bør inneholde henvisninger både til attføring, kvalifisering og varig sysselsetting. Den 

bør også synliggjøre at vi på noen områder arbeider mot det åpne markedet, men samtidig åpne for at 

vi er kommunen(e)s redskap på enkelte leveranser av varer og tjenester, altså egenregileverandør. 
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Disse ble ikke vedtatt og det kommer frem av protokollen etter generalforsamlingen under sak 10 at 

saken skulle utsettes til felles eierskapsmelding er behandlet i kommunene. Som det kommer frem 

under punkt 6.2 er felles eierskapsmelding vedtatt av alle tre eierkommunene, men uten 

eierskapsstrategi for ØRI AS (kun strategier for IKSene). Det ble ikke fremmet nytt forslag til endring 

av vedtektene til generalforsamlingen i 2015.  

 

Ullensaker har som omtalt under punkt 6.2 behandlet en sak i sitt utvalg for overordnet planlegging 

om å få på plass eierstrategi for ØRI AS. Revisjonen har ut over dette ikke gjort nærmere 

undersøkelser med hensyn til status på dette arbeidet.  

5.4 Øvrige eierforhold 

I dette punktet bygger revisjonenes undersøkelser i hovedsak på spørreundersøkelsene som ble 

gjort blant ordførerne (som representant for eierne) i eierkommunene og intervju med daglig leder. 

5.4.1 Opplæring av de folkevalgte eierrepresentanter 

To av tre eierrepresentanter har i sin tilbakemelding til oss bekreftet at kommunen har etablert 

obligatorisk opplæring for sine eierrepresentanter. En representant svarte nei. 

 

Begge de nevnte representanter svarte videre at opplæringen i noen grad hadde vært nyttig. En slik 

respons indikerer at disse ikke anser opplæringen som fullgod. 

5.4.2 Om valg til styret, godtgjøring, styreinstruks og styreevaluering 

Valg av styre 

To av tre eierrepresentanter bekreftet at de er kjent med at eierne har definert kriterier for valg og 

sammensetning av styret.  

 

I kommunenes eiermelding kommer det frem under prinsipp nr. 5 at: 

 

Representantskapet/generalforsamlingen skal nedsette en valgkomité som fremmer begrunnet forslag til 

representantskapet/generalforsamlingen. Rådmannsutvalget får ansvaret for å legge frem forslag til 

aktuelle kandidater til valgkomiteen. Valgkomiteen skal settes sammen av to representanter fra 

representantskapet. Dette gjelder for styreutnevnelser i aksjeselskap og interkommunale selskap. 

Habilitetsreglene skal ivaretas. 

 

Revisjonenes undersøkelser viser at det ikke er nedsatt valgkomite for valg til styret i ØRI AS. 

Hovedutvalg for helsevern- og sosial omsorg i Ullensaker kommune har i behandlingen av valget 

forut for generalforsamlingen påpekt dette og vedtatt at ordføreren i generalforsamlingen i 2015 bør 

søke å endre praksisen slik at den blir i tråd med eiermeldingen, fra og med neste valg i 

generalforsamling 2016. Protokollen fra generalforsamlingen viser at dette er fulgt opp og det ble 

vedtatt at man skal følge eiermeldingens krav til valgkomite. 

 

Avviket mellom eiernes oppfatninger på dette punkt som knytter seg så vidt tett opp mot styrets rolle 

og funksjon indikerer i seg selv et behov for å øke kunnskapen om hva slags oppgaver både eier og 
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styre har ved utøvelsen av en så sentral beslutning som valg av styret innebærer. Videre synliggjør 

det manglende forståelse for hvordan styret skal følges opp av eierne. Daglig leder har opplyst at 

det er en forskjell på utgangpunktet for valg av styre mellom det som fremgår av felles eiermelding i 

ØRU og slik det praktiseres i dag, se kap. 8.  

 

Styreevaluering og styreinstruks 

Det var sprik i representantenes oppfatning av om det gjennomføres evaluering av styret, hvor en 

svarte ja mens to svarte nei. 

 

På spørsmål om hvordan denne evalueringen anvendes svarte en vet ikke, mens to avsto fra å 

svare. 

 

Når det gjelder om eierne er kjent med om det er utarbeidet styreinstruks er det også her sprik i 

besvarelsene hvor to besvarte bekreftende på dette, mens en svarte nei. Hvorvidt denne etterleves 

av styret reflekterte uklarhet i oppfatningen rundt dette, hvor en avsto fra å svare, en svarte vet ikke 

og en svarte i stor grad. Det er utarbeidet styreinstruks datert 26.10.2012, og styret har hatt slik 

instruks fra 2000. 

 

Eiernes besvarelse bekrefter en mulig mangel på å følge opp en av eiernes mest sentrale oppgaver 

ved at det er så vidt store faktiske avvik i hvordan rammene for styrets arbeid er satt og om disse 

rammene er noe styret forholder seg til.    

 

På spørsmål om det er utarbeidet strategi for selskapet svarte to representanter ja, men en svarte 

vet ikke. Når det gjelder om de var kjent med innholdet i strategien svarte alle tre at de i noen grad 

var kjent med denne. Det er utarbeidet strategisk plan under punkt 15 i styremøte 27.02.15. 

 

Styret har i sin besvarelse bekreftet at eierne verken har utarbeidet eierstrategi eller retningslinjer 

for styret. 

 

Avviket i besvarelsene viser ulik oppfatning og kunnskap om et sentralt tema for virksomheten som 

det vil være av vesentlig betydning å kjenne godt for å kunne ha forutsetninger for å utøve et 

fullgodt eierskap.  

 

Styregodtgjørelse 

Styret mottok for 2014 følgende godtgjøring: 

Styrets leder kr 50.000,-, samt kr 1.200,-, per styremøte. 

Nestleder kr 20.000,-, samt kr 1.200,-, per styremøte. 

Styremedlemmer kr 10.000,-, samt kr 1.200,-, per styremøte. 

5.4.3 Instruks til daglig leder, etikkreglement m.m. 

Det er ikke utarbeidet egen særskilt instruks for daglig leder. Han forholder seg imidlertid til 

arbeidsavtalen hvor rammene for stillingen er beskrevet utførlig. 
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Fra styrets side følges daglig leder opp gjennom de rammer som er lagt i ansettelsesavtalen, 

gjennom skriftlig rapportering og gjennom løpende uformell kontakt med styreleder. 

 

Det ble vedtatt etiske retningslinjer for selskapet i styremøte 27.02.15. 

5.4.4 Rapportering og eieroppfølging ut over generalforsamling 

Her fremgår det fra besvarelsene at en representant mottar informasjon fra daglig leder, en vet ikke, 

mens en mottar fra andre kanaler uten å spesifisere dette nærmere.  

 

Styret er ikke kjent med om dagens rutiner dekker eiernes informasjonsbehov. 

 

Disse avvikene kan indikere et behov for enhetlig informasjon til eierne utover det som rapporters 

på generalforsamlingen. 
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6 SELSKAPETS ØKONOMISKE UTVIKLING 

Tabellen nedenfor viser selskapets økonomiske utvikling de 3 siste årene ved bruk av nøkkeltall. 

 

Årsregnskapene har vist årlige overskudd og var for 2014 kr 90 000,-, for øvrig det laveste etter 

2010. Stort overskudd er heller ikke et av primærmålene for denne type selskaper, og 

totalrentabiliteten som er på 2 % bekrefter dette.  

 

Overskuddene er årlig ført til egenkapitalen som var kr 20 972 000,- pr 31.12.2014. Dette gir en 

egenkapitalprosent på 69,5 %, som anses som solid for denne type virksomhet, hensyntatt at 

gjelden knytter seg til finansiering av fast eiendom og at det ifølge daglig leder ligger vesentlige 

merverdier i disse eiendommene. Forholdet mellom gjeld og egenkapital er bedret i løpet av de tre 

siste år. 

 

Likviditeten i selskapet gir uttrykk av å være tilfredsstillende med et forholdstall på 3,08. Dette 

indikerer forholdet mellom kortsiktig gjeld og omløpsmidlene i selskapet. Forholdstallet bør være > 1 

for at selskapet skal kunne betjene sin kortsiktige gjeld. I dette tilfellet vil selskapet ha midler til å 

nedbetale sin gjeld tre ganger med den likviditetsbasen de besitter. 

 
Nøkkeltall: 2014 2013 2012 

Aksjekapital 150 000 150 000 150 000 

Antall aksjer 60 60 60 

Resultat:    

Driftsinntekter 17 604 000 17 237 000 15 848 000 

Driftsresultat 477 000 1 407 000 1 112 000 

Resultatgrad 2,7 10,1 7,0 

Kapitalforhold    

Totalkapital 30 158 000 30 864 000 31 170 000 

Egenkapital 20 972 000 20 882 000 19 939 000 

Samlet gjeld 9 185 000 9 983 000 11 231 000 

Egenkapitalprosent 69,5 67,7 64,0 

Likviditetsgrad 3,08 3,23 2,95 

 

Definisjoner 

Resultatgrad =  Driftsresultat/driftsinntekter*100 

Likviditetsgrad =  Omløpsmidler/kortsiktig gjeld 

Egenkapitalprosent = Egenkapital/totalkapital*100 

 

Selskapets aksjekapital er innskudd fra eierkommunene. 
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7 ANDRE FORHOLD OM SELSKAPET OG DRIFTEN 

Denne delen bygger i hovedsak på informasjon mottatt i møte med daglig leder Hans Thue 

10.03.2015.  

7.1 Formidling av eiernes styringssignaler og eierstrategi til administrasjonen 

Styringssignaler og strategier formidles gjennom ØRU og via generalforsamling. 

 

Når det gjelder valg og sammensetning av styret ønsker ØRU at styret skal settes sammen med 

utgangspunkt i kompetanse som et sentralt kriterium. I ØRI er det imidlertid slik at hver eier utpeker 

to medlemmer. Dette gir ikke nødvendigvis den beste samlede kompetansen, men sikrer hver eier 

representasjon. 

 

Daglig leder uttrykker at formålsbestemmelsen er god og tydelig og at selskapet opererer i tråd med 

denne. 

 

Selskapet eier fast eiendom selv om dette ikke er en del av den sentrale driften. Eierskapet er ikke 

med utgangspunkt i et ønske om drift og utvikling av eiendom, men skyldes at eierskapet gir 

trygghet og stabilitet for driften av selskapet. Det er heftelser med tinglyst pant på eiendommene. 

Det er imidlertid ikke ansett å være risiko knyttet til dette, og det antas å ligge merverdier i 

eiendommene utover bokført verdi. 

7.2 Selskapsforhold 

Det er utarbeidet rutiner for håndtering av forhold til nærstående. Disse er styrebehandlet. 

 

Selskapet anser seg ikke underlagt reglene om offentlige anskaffelser. De anskaffelser som gjøres 

er i det vesentligste små og det etterstrebes å innhente tre tilbud i forbindelse med kjøp av varer og 

tjenester. 

7.3 Organisasjon 

Selskapet har ingen uavklarte ansettelsesforhold eller pågående arbeidstvister med sine ansatte. 

 

Det er ingen bonusordninger for de ansatte. 

7.4 Forpliktelser vis a vis offentlige instanser og juridiske forhold 

ØRI har ingen misligholdte forpliktelser, herunder pengekrav eller pålegg eller forpliktelser relatert til 

sertifisering eller lovpålegg mot offentlige myndigheter. 

 

Det er ingen pågående tvister med samarbeidspartnere eller andre relatert til virksomheten. 
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7.5 Fremtidsutsikter 

Avgjørende for å sikre fremtidig drift på dagens nivå er å vinne konkurranseutsatte oppdrag. 

Selskapet har en økonomisk buffer til å opprettholde driften, men en kritisk grense anses å være 

ved tap av tyve plasser. 

 

Det er for øvrig lagt opp til at selskapet skal tilby tjenester som ikke er konjunkturavhengige for å 

redusere risikoen for svingninger i markedet. 
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8 REVISJONENS SAMLEDE VURDERINGER OG 

ANBEFALINGER 

Status på eieroppfølging 

Kontrolltabellen nedenfor gir en skjematisk sammenstilling av resultatet av denne kontrollen. Det er i 

tabellen henvist videre til hvor i rapporten de enkelte punkt omtales nærmere. 

 

 
KS anbefaling for godt eierskap – status for eierskapsoppfølging av ØRI AS 
 

Nr Anbefaling ØRI AS Eierkommunene Kommentarer 

1 Obligatorisk opplæring av og 
informasjon til folkevalgte 

 Delvis Se nærmere 
under rapportens 
kapittel  5. 

2 Utarbeidelse av 
eierskapsmeldinger 

 Delvis Generell 
eierskapspolitikk 
er på plass, men 
eierstrategi for 
ØRI AS er ikke på 
plass, se 
nærmere under 
kapittel 5. 

3 Utarbeidelse og revidering av 
selskapsstrategi og 
selskapsavtale/vedtekter 

Delvis  Det er utarbeidet  
strategiske mål, 
vedtatt på 
styremøte i 
selskapet 
27.02.15 

4 Vurdering og valg av 
selskapsform 

 IA  

5 Fysisk skille mellom monopol og 
konkurransevirksomhet 

 IA  

6 Tilsyn og kontroll med 
kommunale foretak og med 
forvaltningen av kommunenes 
interesser i selskaper 

 JA  

7 Sammensetning og funksjon av 
eierorgan   

 Delvis Undersøkelsen 
viser at det er ulik 
grad av 
formaliserte 
rutiner for å sikre 
behandling av 
sakene forut for 
generalforsamling. 
Se nærmere 
under kapitel 5. 
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8 Gjennomføring av eiermøter  JA Ordinær 
generalforsamling 

9 Eiers krav til valg og 
sammensetning styret 

 Delvis Varier mellom 
eierkommunene, 
se kapittel 4 

10 Valgkomité for styreutnevnelse i 
aksjeselskap og interkommunale 
selskap 

 NEI Det forgår ingen 
formell 
rutinemessig 
vurdering av 
styrets samlede 
kompetanse opp 
mot 
virksomhetens 
behov  

11 Rutiner for kompetansevurdering 
av selskapsstyrene 

 Ja Styret evaluerer 
seg selv årlig. 
Kunnskapen om 
dette varierer 
imidlertid mellom 
eierne under 
kapittel 5 

12 Styresammensetning i 
konsernmodell 

 IA  

13 Oppnevnelse av 
vararepresentanter 

 IA  

14 Habilitetsvurderinger og politisk 
representasjon i styrene 

 Delvis Det sitter 
folkevalgte i 
styret. Det er ikke 
avdekket 
vurderinger rundt 
habilitet ved valg 
av styret. 

15 Kjønnsrepresentasjon i styrene   Styrets 
sammensetning 
oppfyller kravene 
til kjønnsfordeling 
i asl § 20-6 jf. kml 
§ 80 a 

16 Godtgjøring og registrering av 
styreverv 

 Delvis Kun tre av styrets 
medlemmer er 
registrert 

17 Arbeidsgivertilhørighet i 
selvstendige rettssubjekter 

IA   

18 Utarbeidelse av etiske 
retningslinjer 

JA   

19 Åpenhet og klarhet om 
administrasjonssjefens rolle i 
kommunale og fylkeskommunale 
foretak. 

JA  Avklart i 
kommunenes 
eiermelding 

*IA- Ikke aktuelt 
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Vurderinger 

Vår gjennomgang gir ikke grunnlag for å konkludere med at virksomheten ikke drives etter eiernes 

vedtak og forutsetninger. Nedenfor vil vi likevel belyse noen forhold relatert til eierstyringen det kan 

være grunn til å se nærmere på for å sikre en bedre oppfølging fra eierne. 

 

Det er vesentlige forskjeller på måten de enkelte eierkommune følger opp sitt eierskap i ØRI, se 

omtalen over i kapittel 4. Dette behøver i utgangspunktet ikke være problematisk så lenge ØRU 

utarbeider tilfredsstillende eierstrategier for ØRI på vegne av eierne. I dette tilfellet er det kun 

utarbeidet slike strategier for de interkommunale selskapene og ikke aksjeselskapene, herunder 

ØRI. Dette er imidlertid påpekt av Ullensaker kommune, ved rådmannen og hovedutvalget for 

overordnet planlegging har tatt initiativ til at ØRU også utarbeider slik strategi for ØRI. Etter 

revisjonens syn er det helt nødvendig å sikre felles rammer for oppfølging av selskapet. Om dette 

skjer i regi av ØRU eller på annen måte er ikke avgjørende, men det antas at det mest 

hensiktsmessige vil være at strategien innarbeides i den allerede utarbeidede og vedtatte felles 

eiermeldingen. 

 

Revisjonens undersøkelser har videre avdekket at det er vesentlige forskjeller på hvordan 

eieroppfølgingen skjer internt i eierkommunene. Ullensaker har utarbeidet rutiner for hvordan dette 

håndteres, se vedlegg 3, mens Eidsvoll og Nannestad ikke har slike. 

 

Når det gjelder det uttalte behovet for endring og oppdatering av vedtektene er det av vesentlig 

betydning å endre vedtektene slik at de er i overenstemmelse med virksomhetens faktiske drift. 

Ettersom de foreslåtte endringene har berodd på utarbeidelse av felles eierstrategi og dette er noe 

Ullensaker kommune har tatt initiativet til å få utarbeidet, anses sannsynligheten for at dette vil løses 

i nær fremtid som økt. Revisjonen presiserer allikevel at det er viktig at dette faktisk gjøres. 

 

Det er videre avdekket at det ikke er etablert valgkomite for valg av styret i ØRI. Dette selv om det i 

kommunenes eiermelding er lagt opp til at dette skal foretas. Som det fremgår over har Ullensaker 

kommune på selskapets generalforsamling 2015 tatt initiativet til at dette rettes opp. Revisjonen 

presiserer betydningen av å operere i tråd med de føringer som fremgår av en felles eiermelding. 

 

Det er i våre undersøkelser også avdekket vesentlige forskjeller i eiernes oppfatning av sentrale 

rammer for eierskapet og rammene for virksomheten. Det anses viktig for en best mulig oppfølging 

av eierskapet at eierne besitter et minimum av kunnskap om virksomheten og ikke minst hvilke 

rammer eierne har lagt for oppfølging. I dette tilfellet er det avvik i eiernes oppfatning om sentrale 

tema som for eksempel rapportering til eierne, styreevaluering, styreinstruks og kriterier for valg av 

styre. Slik revisjonen ser det kan så vidt store avvik mellom eierne indikere et behov for økt grad av 

samarbeid om eieroppfølging mellom eierne. 
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Foreleggelse av rapporten til styret og daglig leder 

Rapporten er forelagt styret v/styreleder og daglig leder av selskapet i brev av 17.08.2015, med 

svarfrist 31.08.2015. 

 

Styreleder gir følgende tilbakemelding på e-post 01.09.2015: 

Jeg vil presisere at styret bevisst valgte å utsette behandling av vedtektene i påvente av 

eiermelingen for ØRAS. 

Så snart den er på plass så var meningen vår å behandle nye vedtekter da vi mente at dette henger 

tett sammen. 

Jeg vil i tillegg nevne at Styret har forsøkt å ta grep for å heve kompetansen i styret ved å avholde et 

2 dagers styreseminar hvert år hvor vi setter opp nye temaer hver gang, 

I tillegg til et besøk ved en tilsvarende bedrift for å hente inn nye impulser og nye ideer. 

Til tross for at vi ikke har noen valgkomite så har eierne har gjort en god jobb i valg av representanter 

slik at det har vært en god kontunitet i styret. 

Jeg vil også legge til at de som er valgt inn i styret, er engasjerte og viser en stor interesse for 

bedriften. 

Vil også bemerke at rapporteringen fra daglig leder til styremøter og til styreleder er og har vært 

meget god.   

 

Daglig leder gir følgende uttalelse på e-post 01.09.2015: 

Jeg tar revisjonens anbefalinger, slik de fremkommer på side 19 i utkastet, til etterretning. 

Faktagrunnlaget de bygger på er i det vesentlige riktig, så langt jeg kan bedømme. Jeg vil likevel 

påpeke at selskapet har hatt styreinstruks, i det minste, siden år 2000 og ikke kun fra 2012 slik det 

fremgår i rapporten. Instruksen gjennomgås rutinemessig av styret minst en gang hvert år, jf. styrets 

årshjul. 

Forslag til nye vedtekter har i det vesentlige vært klargjort fra styrets side, men sluttbehandlingen har 

avventet eiermelding og eierstrategi. Etter vedtak i generalforsamlingen 2015, er saken fremmet til 

behandling i førstkommende styremøte. 

 

Revisjonen har på bakgrunn av uttalelsen rettet fakta i rapporten med hensyn til styreinstruks. 
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Anbefalinger 

På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen blir revisjonens anbefalinger:  

 

- Det bør utarbeides felles eierstrategi for selskapet. 

- Formålsbestemmelsen i vedtektene bør oppdateres. 

- Det bør etableres valgkomite i henhold til kommunenes eiermelding. 

- Den enkelte eier bør ha utarbeidet tilfredsstillende rutiner for oppfølging av eierskapet internt 

i kommunen (gjelder Eidsvoll og Nannestad kommune). 

- Hele styret bør registreres i styrevervregisteret. 

 

 

 

 

 

 

Jessheim, 01.09.2015 

 

 

Nina Neset 

daglig leder 

 

Oddny Ruud Nordvik 

avdelingsleder  

forvaltningsrevisjon og 

selskapskontroll  
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VEDLEGG 1 - KRITERIER 

Innledning 

De innsamlede data vurderes opp mot ulike kilder som regulerer og setter krav til en 

virksomhet. I dette prosjektet vurderes data opp mot: 

 

 Lover og forskrifter 

 Anerkjente anbefalinger for god eierstyring: 

o KS Eierforums 19 anbefalinger for eierstyring  

o Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har gitt ut standarden Norsk 

anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Den er først og fremst utarbeidet for 

kommersielle aksjeselskaper, men like fullt relevante for IKSer 

 Annen anerkjent teori om eierstyring  

 Deler av selskapets vedtekter er brukt som vurderingskriterier, andre deler er brukt som 

funn i forhold til krav man alminnelig stiller til en selskapsavtale. 

 

Nedenfor gis en kort gjennomgang av de mest sentrale kildene som blir brukt for å vurdere 

selskapet og dets eierstyring. Det er også andre relevante kilder men disse omtales kun i den 

sammenheng de er relevante.  

 

Aksjelova 

Av § 2-2 går minstekrav til vedtekter i et selskap fram: 

 

1. «selskapets foretaksnavn;  

2. den kommune i riket hvor selskapet skal ha sitt forretningskontor; 

3. selskapets virksomhet; 

4. aksjekapitalens størrelse, jf. § 3-1; 

5. aksjenes pålydende (nominelle beløp), jf. § 3-1; 

6. antallet eller laveste og høyeste antall styremedlemmer, jf. § 6-1; 

7. om selskapet skal ha flere daglige ledere eller om styret eller bedriftsforsamlingen skal kunne 

bestemme at selskapet skal ha flere daglige ledere, samt i så fall om flere daglige ledere skal 

fungere som kollektivt organ; 

8. hvilke saker som skal behandles på den ordinære generalforsamlingen, jf. § 5-5; 

9. om selskapets aksjer skal registreres i et verdipapirregister». 

 

I følge aksjeloven2 § 5-1 første ledd representerer aksjeeierne den øverste myndigheten i selskapet 

gjennom generalforsamlingen. Hver aksje gir en stemme dersom ikke annet følger av lov eller 

vedtekter, jf. § 5-3. 

 

                                                
2
 LOV-1997-06-13-44 Lov om aksjeselskap. 
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Styreleder og daglig leder skal være til stede på generalforsamlingen, jf. § 5-4. Innen seks måneder 

etter utgangen av hvert regnskapsår skal selskapet ha gjennomført ordinær generalforsamling, jf. § 

5-5, første ledd. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres, 

jf. § 5-5, andre ledd: 

1. Godkjenning av årsregnskap og årsmelding, under dette utdeling av utbytte 

2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under generalforsamlingen 

 

Årsregnskap, årsmelding og revisjonsmelding skal senest en uke før generalforsamling sendes til 

hver aksjeeier med kjent adresse, jf. § 5-5, tredje ledd. Innkalling til generalforsamling skal være 

sendt senest en uke før møtet skal holdes, og i innkallingen skal det være med et forslag til 

dagsorden som angir bestemte saker som skal behandles i møtet, jf. § 5-10. Møtelederen skal 

sørge for at det blir ført protokoll for generalforsamlingen, jf. § 5-16. Styret kan også bestemme at 

det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling, jf. § 5-6. 

 

Forvaltningen av selskapet hører til under styret, og medlemmene blir valgt av generalforsamlingen, 

jf. § 6-3. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, jf. § 6-12 og styret skal føre 

tilsyn med den daglige ledelsen selskapet og selskapet sine andre virksomheter. Styret kan 

fastsette instruks for den daglige ledelsen, jf. § 6-13. Styremedlemmer tjenestegjør i to år. I 

vedtektene kan tjenestetiden settes kortere eller lengre, men ikke mer enn fire år, jf. § 6-6. 

 

Selskapet skal ha en daglig leder som blir ansatt av styret, jf. § 6-2. Daglig leder skal stå for den 

daglige ledelsen av selskapets virksomhet og følge de retningslinjer og pålegg som styret gir, jf. § 6-

14. Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av 

stor betydning, jf. § 6-14. Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov 

og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte (jf. § 6-14). Daglig leder 

skal minst hver fjerde måned gi styret orientering om selskapets virksomhet, stilling og 

resultatutvikling, og styret kan til en hver tid kreve at daglig leder gir styret en orientering om 

bestemte saker (jf. § 6-15). Det skal bli ført protokoll over styrebehandling (jf. § 6-29). 

 

For selskap der ansatte er representert i styret, skal styret fastsette en styreinstruks som gir 

nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling. Instruksen skal blant annet inneholde regler 

for hvilke saker som skal behandles av styret og daglig leders arbeidsoppgaver og plikter overfor 

styret. Instruksen skal også inneholde regler for innkalling og møtebehanding (jf. § 6-23). 

 

Lov og forskriftskrav for arbeidsmarkedsbedrifter 

Kravene til arbeidsmarkedsbedriftene i lov og forskrift 

Arbeidsmarkedsbedriftene er spesielt regulert i lov om arbeidsmarkedstjenester 3og i forskrift om 

arbeidsrettede tiltak4. Hovedformålet med forskrift om arbeidsrettede tiltak er «å styrke 

tiltaksdeltakernes muligheter til å få eller beholde arbeid ved å fastsette hvordan ulike 

arbeidsrettede tiltak eller andre tjenester skal være utformet.»  

                                                
3
 LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) 

4
 FOR 2008-12-11 nr 1320: Forskrift om arbeidsrettede tiltak mv. Kapittel 10 Tiltak i arbeidsmarkedsbedrift 
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Av § 1-2 definisjoner fremgår det at tiltaksdeltakere er personer som er tatt inn i arbeidsrettede 

tiltak. Tiltaksarrangører er virksomheter/organisasjoner som gjennomfører arbeidsrettede tiltak i 

samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten. Det fremgår også at skjermet virksomhet er 

virksomheter med produksjon av varer og/eller tjenester, som er etablert med sikte på å tilby 

personer med nedsatt arbeidsevne arbeidstrening, kvalifisering eller varig tilrettelagt arbeid.  

 

Det er Arbeids- og velferdsetaten som godkjenner tiltaksarrangører (§ 1-10) og kontrollerer at 

tiltakene blir gjennomført og at tilskudd blir benyttet som forutsatt i forskrift om arbeidsrettede tiltak 

(§ 1-12 førte ledd)5.  

 

I forskriftenes § 11-1 fremgår det at: 

«Varig tilrettelagt arbeid skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver 

tilpasset den enkeltes arbeidsevne. Varig tilrettelagt arbeid kan også tilbys som enkeltplasser i 

ordinære virksomheter. Arbeidet skal bidra til å utvikle ressurser hos deltakerne gjennom kvalifisering 

og tilrettelagte arbeidsoppgaver.»  

Av § 11-2 fremgår det at tiltaket er «rettet mot personer som har eller i nær fremtid ventes å få 

innvilget varig uførepensjon etter folketrygdloven, og som har behov for spesiell tilrettelegging og 

tett oppfølging.» Det fremgår også at «andre arbeidsmarkedstiltak skal være vurdert og funnet å 

være uaktuelle.» Av § 11-3 fremgår det at tiltaket ikke er tidsavgrenset.  

 

Det fremgår videre av § 11-4 krav til virksomheten at:  

«Tiltaksarrangør skal organiseres som aksjeselskap med kommunal/fylkeskommunal aksjemajoritet. 

Arbeids- og velferdsetaten kan godta annen organisering dersom det anses hensiktsmessig ut fra 

hensynet til gjennomføringen av tiltaket i det enkelte tilfellet.  

For å bli godkjent som tiltaksarrangør for varig tilrettelagt arbeid må virksomheten i tillegg oppfylle 

følgende krav:  

1. Varig tilrettelagt arbeid skal være tiltaksarrangørens primære virksomhet.  

2. Overskudd skal forbli i virksomheten og komme formålet og deltakerne til gode.  

3. Det skal ikke utbetales utbytte.  

4. Virksomheten kan ikke eie eller kontrollere annen forretningsvirksomhet. Begrensningen gjelder 

ikke etablering og drift av salgsvirksomhet for å fremme omsetning av bedriftens produkter.  

Kravene i foregående ledd gjelder ikke for enkeltplasser i ordinære virksomheter.»  

 

I § 11-5 står det videre at:  

«Virksomheten kan være tiltaksarrangør for andre tiltak enn varig tilrettelagt arbeid.  

Dersom en bedrift er arrangør av andre arbeidsrettede tiltak skal økonomioppfølging, kvalitets- og 

resultatkrav spesifiseres for det enkelte tiltak eller den enkelte tilskuddsordning. Tiltakene skal 

                                                
5
 Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede bedrifter fra NAV 
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organiseres slik at faglige og økonomiske krav oppfylles. Subsidiering skal ikke forekomme på tvers 

av de enkelte tiltakene eller fra attføringsvirksomheten til annen virksomhet, eksempelvis 

forretningsdrift.  

 

Virksomheten kan tilby arbeidsmarkedstjenester til andre enn Arbeids- og velferdsetaten, dersom 

dette ikke går ut over de tjenestene bedriften er forpliktet til å levere til Arbeids- og velferdsetaten.» 

 

Nærmere om kravspesifikasjon fra NAV 

NAV har utarbeidet en generisk kravspesifikasjon som skal vedlegges avtaler som inngås mellom 

NAV og tiltaksarrangører for enkelte arbeidsmarkedstiltak, inkludert Varig tilrettelagt arbeid. 

Kravspesifikasjonen bygger på forskrift om arbeidsrettede tiltak og NAVs utfyllende regler til 

forskriften, og omhandler krav til tiltaksarrangør vedrørende rutiner, faglig innhold og metoder, og 

rapportering. 

 

Av kravspesifikasjonen fremgår det blant annet følgende krav til innhold og metoder i tiltaket:  

Varig tilrettelagt arbeid:  

«Det skal utarbeides en plan i samarbeid med deltakeren.  

Det skal gis en beskrivelse av hvilke arbeidsoppgaver som tilbys og  

muligheter for:  

 tilpasning og tilrettelegging i fht den enkeltes yteevne  

 tilrettelagt kvalifisering  
 

Det skal jevnlig gjennomføres:  

 evaluering av deltakeren  

 evaluering av arbeidsoppgavene  

 muligheter for formell kompetanse eller dokumenterbar realkompetanse».5  

 

Lov om offentlige anskaffelser 

Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift setter krav til at anskaffelser skal 

konkurranseeksponeres for å oppnå en mer effektiv bruk av offentlige ressurser. Regelverket skal 

også sikre at alle leverandører behandles likt, og har like muligheter til å vinne en 

anbudskonkurranse om å bli leverandør til for eksempel kommunen. Regelverket skal sikre 

likebehandling, forutsigbarhet og åpenhet rundt anskaffelsesprosessen. Dessuten legger 

regelverket opp til at anskaffelsene skal være etterprøvbare ved at de må dokumenteres skriftlig.  

 

Forskrift om offentlige anskaffelser er delt inn i tre hoveddeler – og avhengig av størrelsen på 

anskaffelsen og hvilke kontraktstype det er snakk om6, kommer ulike deler av forskriften til 

anvendelse. Jo større verdi på kontrakten som skal anskaffes, desto flere formelle krav stilles til 

gjennomføring og dokumentasjon av prosessen. Verdien av den kontrakten som skal ut på anbud er 

avgjørende for hvilke regler som slår inn og regulerer anskaffelsesprosessen. 

 

                                                
6
 For tjenestekontrakter er det viktig å ta stilling til om det er en prioritert eller uprioritert tjeneste som skal 

anskaffes. Dette får betydning for hvilke deler av regelverket som kommer til anvendelse.  
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Anbefalinger for god eierstyring 

 

Generelt om eierstyringsprinsipper 

Kommunens Sentralforbund (KS) sitt eierforum har utarbeidet et sett med anbefalinger om hvordan 

eierskap bør forvaltes og hvilke system og rutiner kommunen bør etablere. I nyhetsmeldingen som 

ble gitt ut i forbindelse med lanseringen av anbefalingene var budskapet; – gjør som anbefalingen 

sier eller begrunn hvorfor man i enkelte tilfeller ikke følger anbefalingene. I den sist oppdaterte 

versjonen (november 2014) omtaler KS nitten tema med tilhørende KS anbefalinger for god 

eierstyring: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Særlig om eiermeldinger og eierstrategier 

Det at kommunene har en eierskapsmelding med et relevant innhold er sentralt for å vurdere 

kommunenes eierstyring på generelt grunnlag. Meldingen skal danne rammeverket for 

eierstyringen, og er således viktig for å vurdere om kommunene har et grunnlag for å utøve en 

systematisk og god eierstyring av sine selskaper.  

 

Resch-Knudsen (2011) sier følgende om formålet med en eierskapsmelding: 

En eiermelding er ikke ment for å detaljstyre enkeltselskaper, men angi retningslinjer for å sikre 

forankring av kommunens eierskap i kommunestyret og utøvelsen av dette gjennom det operative 

eierorganet. En eiermelding bør derfor være prinsipiell og generell, men konkret på enkeltområder 

spesielt i forhold til roller, ansvar og oppgaver. Den bør angi rutiner for samhandling mellom kommunen 

som eier og selskapet (politisk) samt kommunen som bestiller og selskapet som tjenesteleverandør 

1. Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte  

2. Utarbeidelse av eierskapsmeldinger  

3. Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter  

4. Vurdering og valg av selskapsform  

5. Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet  

6. Tilsyn og kontroll med kommunale foretak og med forvaltningen av kommunenes interesser i 

selskaper  

7. Sammensetning og funksjon av eierorgan  

8. Gjennomføring av eiermøter  

9. Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor  

10. Valgkomité for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale selskap  

11. Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene  

12. Styresammensetning i konsernmodell  

13. Oppnevnelse av vararepresentanter  

14. Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene  

15. Kjønnsrepresentasjon i styrene  

16. Godtgjøring til styrerepresentanter og registrering av styreverv 

17. Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter  

18. Utarbeidelse av etiske retningslinjer  

19. Åpenhet og klarhet om administrasjonssjefens rolle i kommunale og fylkeskommunale 

foretak.  
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(administrativt). Den bør gi en oppskrift for hvordan eierskapet og styringen av dette utføres i denne 

kommunen, og gjennom det angi rutiner for oppfølging av eierskapet. Den bør også være et 

oppslagsverk for folkevalgte, medlemmer i det operative eierorganet, styremedlemmer, administrasjonen 

i kommunen og selskapene samt andre som kan ha interesse av kommunen som eier av selskaper. 

(s.163 – 164). 

 

Telemarksforskning utarbeidet i 2008 en rapport om eierskap – ”Behov og muligheter for politisk 

styring av selskaper og samarbeid med kommunene” på oppdrag fra Kommunenes Sentralforbund 

Rapporten kommer med noen anbefalinger som kan ha betydning for hvor godt man lykkes i en 

prosess med å lage eierskapsmeldinger. De trekker bl.a. frem følgende: 

 Skill mellom eierskapspolitikk og eierstrategi.  

o Med eierskapspolitikk menes et rammeverk for eierstyring, som det vil være viktig 

å ha politisk tilslutning til, dvs hvilke overordnede premisser kommunen legger til 

grunn for forvaltningen av sine selskaper og eierandeler (de krav de setter til seg 

selv). Dette omfatter bl.a. rutiner for rapportering, samt premisser for valg av 

styremedlemmer, valg av selskapsorganisering og for utøvelse av eierskap. 

o Eierstrategiene er prioriteringer og tiltak overfor det enkelte selskap for å sikre at 

selskapet ivaretar de målsetninger eierne har.  

 Etablér gode rutiner for evaluering og oppfølging.  

 Koordinér arbeidet med andre kommuner som er eiere i samme selskaper.  

 

Resch-Knudsen omtaler også eierstrategier i sin bok ”Kommunalt eierskap – roller, styring og 

strategier (kommuneforlaget 2011). Der heter følgende på side 92: 

”(…)det er viktig for kommuner å ha en åpen og uttrykt eierstrategi for sitt eierskap i ulike selskaper. 

(…)Strategien skal inneholde prioriteringer, tiltak og resultatkrav kommunen ønsker for det enkelte 

selskap, slik at selskapet vet hva de må gjøre for å ivareta eiernes målsetting med sitt eierskap. I 

selskaper med flere eiere er det kompliserende for selskapet om eierne har ulike mål med sitt eierskap.” 

 

Resch-Knudsen (2011) skriver videre om eierstrategier: 

”Kommunen bør i forhold til hvert enkelt selskap avklare sitt ståsted og definere sine forventninger. Det 

mest sentrale dokumentet i denne sammenheng er selskapsavtalen, og da primært gjennom 

formuleringen av formålsparagrafen. I tillegg bør det utarbeides eierstrategier for det enkelte selskap, 

gjerne nedfelt i kommunenes eiermelding. (…) Eierstrategien skal beskrive hva kommunen vil oppnå 

som eier: Hva vil vi med eierskapet til dette selskapet?” 
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VEDLEGG 2 - SPØRREUNDERSØKELSE EIERE 

Vedlegg spørreundersøkelse egenerklæring – eierrepresentanter ØRI AS  

 

Revisjonen gjennomførte en spørreundersøkelse i Questback, som ble sendt ut pr e-post til 

de tre eierrepresentantene i ØRI AS. Undersøkelsen ble besvart av alle de tre 

eierrepresentantene. Det var totalt 23 spørsmål som er gjengitt nedenunder: 

 

Spørsmål 1: Har kommunen du representerer utarbeidet eiermelding? 

 

Spørsmål 2: I hvor stor grad er du kjent med innholdet i eiermeldingen?  

I ingen grad I liten grad I noen grad I stor grad Vet ikke 

 

Spørsmål 3: Gis det føringer til deg fra eieren i enkeltsaker? 

 

Spørsmål 4: Hvem er kilden til disse føringene? (mulig å krysse av for flere alternativer) 

 

Spørsmål 5: Kommentar (fritekst)  

 

Spørsmål 6: I hvor stor grad etterlever du disse i utøvelsen av eierskapet? 

 

Spørsmål 7: Kommentar (fritekst)  

 

Spørsmål 8: Hvordan innvirker det på generalforsamlingens beslutningsevne at 

aksjonærene møter med bundet mandat? (fritekstsvar) 

 

Spørsmål 9: Hvilke konsekvenser får dette for samarbeidet? 

 

Spørsmål 10: Har kommunen etablert obligatorisk opplæring for sine eierrepresentanter? 

 

Spørsmål 11: Kommentar (fritekst) 

 

Spørsmål 12: I hvor stor grad var dette nyttig for din rolle som eierrepresentant? 

 

Spørsmål: 13: Er du kjent med om det er utarbeidet styreinstruks? 

 

Spørsmål: 14: I hvor stor grad mener du at denne etterleves av styret? 

 

Spørsmål 15: Kommentar (fritekst)  
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Spørsmål 16: Er det utarbeidet en strategi for selskapet? 

For at eiere, styre og administrasjon skal kunne utøve sin rolle på best mulig måte er det 

viktig at det er utarbeidet en strategi for selskapet. 

 

Spørsmål 17:  I hvor stor grad er du kjent med innholdet i denne strategien? 

 

Spørsmål 18: Er du kjent med om eierne har definert kriterier for valg og sammensetning av 

styret? 

 

Spørsmål 19: Er du kjent med om det gjennomføres evaluering av styret? 

 

Spørsmål 20: Hvordan anvendes evalueringen? (kryss av for ett eller flere alternativer) 

 

Spørsmål 21: Hvilke rutiner er utarbeidet for rapportering til eierne av selskapet? (kryss av 

for ett eller flere alternativer) 

  

Informasjon fra daglig leder  

Regnskapsrapportering  

Oversendelse av informasjon til styret  

Vet ikke  

Andre:  

 

Spørsmål 22: I hvor stor grad er du komfortabel i din rolle som eierrepresentant mht 

 
I ingen 

grad 

I liten 

grad 

I noen 

grad 

I stor 

grad 

Vet 

ikke 

Rolleforståelse? 

 
     

Kunnskap om eget 

mandat? 
     

 

Spørsmål 23: Har du noe du ønsker å tilføye eller opplyse revisjonen om i forbindelse med 

spørsmålene du nå har besvart? (fritekstsvar) 
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VEDLEGG 3 – SPØRREUNDERSØKELSE STYRET  

Spørreundersøkelse styret 
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VEDLEGG 4 – RUTINER FRA ULLENSAKER 
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Sak nr. Sak Møtedato 

24/2015 Forvaltningsrevisjonsrapport – Psykisk helse og rus, et 

helhetlig og koordinert tjenestetilbud 

10.09.15 

 

Saksbehandler 

Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 

Forvaltningsrevisjonsrapport – Psykisk helse og rus, et helhetlig og koordinert tjenestetilbud 

(ettersendes) 

 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjonen i møte den 2. desember 2014. Bestillingen er 

forankret i revidert plan for forvaltningsrevisjon. 

 

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om kommunen har rutiner og systemer som bidrar til å 

sikre samarbeid og samhandling, både internt i kommunen og med spesialisthelsetjenesten, for 

brukere innen psykisk helse- og rusfeltet. I tillegg skal undersøkelsen gi informasjon til 

kontrollutvalget om kommunens tilbud til de med psykiske vansker/lidelser og/eller rusavhengighet 

og hvordan dette er organisert. 

 

Prosjektets hovedfokus er rettet mot systemene for koordinering og samhandling av tjenester til 

enkeltbrukere med psykiske vansker/lidelser og/eller rusavhengighet. Det er undersøkt hva slags 

rutiner og systemer kommunen har for samarbeid mellom tjenestene internt i kommunen, fastlegene 

og spesialisthelsetjenesten. Det er også foretatt en gjennomgang av kommunens rutiner og systemer 

for individuell plan og koordinert tjenestetilbud i praksis. For å undersøke hvordan systemer og 

rutiner fungerer i praksis er det også undersøkt hvordan medarbeidere, som jobber med den aktuelle 

brukergruppen, opplever arbeidet med å legge til rette for et helhetlig og koordinert tjenestetilbud. 

 

Prosjektet har vært avgrenset til personer over 18 år.  

 

Revisjonen har i denne rapporten sett på følgende problemstillinger: 

 

1. Hvilke tjenester og tilbud har kommunen til personer med psykiske vansker/lidelser og/eller 

    Rusavhengighet og hvordan er disse organisert? (deskriptiv problemstilling) 

 

2. I hvilken grad sikrer Ullensaker kommune at pasienter/brukere med psykiske vansker/lidelser 

    og/eller rusavhengighet får et helhetlig og koordinert tilbud? 

 

For å besvare problemstillingene formuleres det revisjonskriterier. Kriteriene er krav og 

forventninger som kommunens arbeid på det aktuelle området skal revideres opp mot. 

Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen foretar og for 

konklusjonene som trekkes. Revisjonskriteriene i denne forvaltningsrevisjonen er først og fremst 

utledet fra helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven. 
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Revisjonskriterier for problemstilling nr. 2 har vært: 

Kommunen skal legge til rette tjenestene slik at den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og 

koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud. 

 Kommunen skal legge til rette for samhandling mellom ulike deltjenester i kommunen, og 

med andre tjenesteytere. 

 Kommunestyret skal vedta samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket i 

helseregionen. 

 Kommunen skal ha et system som sikrer at personer med langvarige og sammensatte behov 

tilbys en individuell plan og en koordinator, samt at kommunen skal ha en koordinerende 

enhet. 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i tråd med RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon som er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbund. I dette prosjektet er det 

benyttet tre forskjellige metoder, dokumentanalyse, intervjuer og spørreundersøkelse. 

 

Revisjonens samlede vurdering og konklusjon er følgende: 

 

Når det gjelder spørsmålet om i hvilken grad kommunen sikrer et helhetlig og koordinert 

tjenestetilbud, har revisjonen operasjonalisert undersøkelsen gjennom å sette opp tre forskjellige 

revisjonskriterier. For det første har vi undersøkt kommunens arbeid med å legge til rette for 

samarbeid både internt i kommunen og opp mot spesialisthelsetjenesten. Her konkluderer vi med at 

kommunen i ganske stor grad1 legger til rette for et godt samarbeid. Det er som vist mange 

utfordringer som gjenstår, særlig i samarbeidet med spesialisthelsetjenesten, men også i forbindelse 

med samarbeidet internt i kommunen, da særlig når det gjelder NAV og Barnevernet. 

 

For det andre har vi sett på om kommunestyret har vedtatt samarbeidsavtale med Ahus, noe de har 

gjort. Konklusjonen er derfor at kommunen på dette området i svært stor grad har gjort det de skal 

for å se til at brukerne får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud. 

 

For det tredje har vi undersøkt om kommunen sikrer at de som har krav på IP tilbys dette og at de 

tilbys koordinator, samt at kommunen har en koordinerende enhet. På dette området konkluderer 

revisjonen med at kommunen i noen grad arbeider på en slik måte at brukerne får et helhetlig og 

koordinert tjenestetilbud. Det er særlig utfordringer når det gjelder praksisen med lite utstrakt bruk 

av IP som verktøy for samordning av tjenester til brukeren. 

 

På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen er revisjonens anbefalinger: 

 

 Kommunen bør vurdere ytterligere tiltak som styrker det lovpålagte og nødvendige 

samarbeidet både innad i kommunen (inklusive fastlegene og NAV-kommune) og opp mot 

spesialisthelsetjenesten. 

 

 Kommunen bør sette inn tiltak som sikrer den enkeltes rett til individuell plan og koordinator 

i henhold til lovens intensjon og krav. 

 

 Kommunen bør sette inn tiltak som sikrer at koordinerende enhet fungerer etter 

forutsetningene i loven, jf. kapittel 7 i helse og omsorgstjenesteloven og forskrift om 

habilitering og rehabilitering. 
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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret med følgende 

innstilling: 

 

Kommunestyret ber rådmann følge opp rapportens anbefalinger. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Utskrift  
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Sak nr. Sak Møtedato 

25/2015 Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt 

vedlikehold kommunale bygg 

10.09.15 

 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
Prosjektplan – Vedlikehold kommunale bygg 

 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt i møtet den 12. mai 

2015. Med bakgrunn i revidert plan for forvaltningsrevisjon ba utvalget revisjonen utarbeide 

prosjektplan for et prosjekt om vedlikehold kommunale bygg. 

 

I prosjektplanen er formålet oppgitt å undersøke om Ullensaker kommune har mål og planer for 

vedlikehold av formålsbyggene og om tilstanden til formålsbyggene kartlegges på en god måte. 

Videre vil man undersøke om en slik kartlegging legges til grunn når administrasjonen legger saker 

frem for politikerne, slik at politikerne kan fatte vedtak på riktig grunnlag. 

 

Revisjonen foreslår følgende problemstillinger: 

 

1. I hvilken grad har Ullensaker kommune tilfredsstillende mål og planer for vedlikehold av 

formålsbyggene i kommunen? 

 

2. I hvilken grad er tilstanden på formålsbyggene tilfredsstillende kartlagt? 

 

3. Har administrasjonen lagt til grunn tilstandskartleggingen av byggene i saker som legges fram for 

politikerne om vedlikehold? 

 

Det er lagt opp til en fremdriftsplan som innebærer behandling i kontrollutvalget i januar 2016. 

Tidsforbruket er anslått til ca. 350 timer. 

 

 

Forslag til vedtak 
Prosjektplan – Vedlikehold kommunale bygg i Ullensaker kommune vedtas og legges til grunn for 

forvaltningsrevisjonsprosjektet. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Utskrift  

 

 

 



Vedlegg til sak 25/2015
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Sak nr. Sak Møtedato 

26/2015 Rapport revisjonsåret 2014/2015 10.09.15 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 

Rapport revisjonsåret 2014/2015 (ettersendes) 

 

Saksopplysninger 

Romerike revisjon IKS (RRI) har utarbeidet rapport for revisjonsåret 2014/2015.  Revisjonsåret er 

perioden fra og med 1. juni 2014 til og med 31. mai 2015. Rapporten til kontrollutvalget er for 

samme tidsperiode. 

 

Rapportens første del inneholder generell informasjon om RRI. I rapportens andre del gjøres det rede 

for leveransene til Ullensaker kommune. Dette gjelder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, 

selskapskontroll og andre undersøkelser. 

 

Revisjonen vil gå igjennom rapporten i møtet. 

 

Forslag til vedtak 

Rapport revisjonsåret 2014/2015 tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Utskrift  
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Sak nr. Sak Møtedato 

27/2015 Orientering av revisjonen 10.09.15 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
 

Saksopplysninger 
Denne saken er satt opp i tilfelle revisjonen har noe å orientere om ut over de saker som står på 

sakslista. 

 

Forslag til vedtak 
 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Utskrift  
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Sak nr. Sak Møtedato 

28/2015 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2016 10.09.15 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
1. Budsjett 2016 ROKUS IKS 

2. Budsjett 2016 Romerike Revisjon IKS 

 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen, jfr. 

kontrollutvalgsforskriftens § 18: 

 

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen 

eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og 

revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller 

fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. 

 

Dette vil si budsjett for kontrollutvalgets egen virksomhet, for sekretærfunksjonen og revisjon. 

 

Kontrollutvalgets egen virksomhet 

Dette omfatter møtegodtgjørelse, møteutgifter og kurs  

 

Det er lagt til grunn samme antall møter som foregående år. Når det gjelder kurs er den sum som 

foreslås de utgifter man må påregne ved at alle utvalgsmedlemmene deltar på 

kontrollutvalgskonferansen.  

 

Sekretærfunksjonen 

I budsjettet er betalingen fra kommunene fordelt med 40% etter folketall og 60% er fordelt likt. 60 

%-en blir justert etter medgått tid ved årsslutt. Tidligere var fordelingen 60% etter folketall og 40% 

etter medgått tid. 

 

Budsjettet har en total ramme på kr. 2 973 000,-. Kommunenes betaling for tjenesten utgjør samlet 

kr. 2 765 775,-. Ullensakers andel ut i fra ovennevnte fordeling utgjør kr. 263 314,-.  

 

Revisjonen 

Tilskuddene kommunene betaler består av en gradert fast del og en variabel del. Begge bygger på 

folketallet i kommunen. I tillegg kommer oppstartstilskudd de 4 første årene. 

 

Budsjettet har en total ramme på kr. 25 086 000,-. Tilskudd fra kommunene utgjør kr. 23 000 422,-. 

Ullensakers årlige tilskudd utgjør kr. 2 648 897,- og oppstartstilskuddet kr. 60 000,- i 2016. Samlet 

tilskudd blir kr. 2 708 897,-. 

 

Budsjettramme for kontroll- og tilsynsvirksomheten blir etter dette slik: 
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Tekst Art Budsjett 2015 Budsjett 2015 

Møtegodtgjørelse 100        80 000        80 000 

Arbeidsgiveravgift 100        11 000        11 000    

Møteutgifter/servering 115        10 000        10 000 

Kurs/opplæring 150        30 000          30 000 

Reisegodtgjørelse 160          5 000          5 000 

Sum kontrollutvalget       136 000      136 000 

Sekretærfunksjonen 350      276 000      264 000 

Revisjon 475   2 632 000   2 709 000 

Sum    3 044 000   3 109 000 

 

 

Forslag til vedtak 
1. Det foreslåtte budsjettet for kontroll- og tilsynsvirksomheten vedtas med en ramme på  

    kr 3 109 000,- og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag for 2015. 

 

2. Forslaget til budsjettramme for kontroll- og tilsynsarbeidet følger formannskapets innstilling til 

    kommunestyret. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Utskrift  
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1 INNLEDNING 

I henhold til kommuneloven § 77 nr. 10, må alle kontrollutvalg ha et uavhengig 
sekretariat. Rokus IKS ble stiftet 26.3.12. Selskapet er sekretariat for 

kontrollutvalgene i eierkommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, 
Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum, 

Ullensaker kommuner.   

Selskapet er opprettet i henhold til lov om interkommunale selskaper. 

Regnskapet føres imidlertid etter kommunale regnskapsprinsipper, og budsjettet 
er bygd opp etter dette.  

1.1 Sekretariatets oppgaver  
I selskapsavtalens § 3 heter det at: «Selskapets formål er å utføre 

sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg etter gjeldende lover og 
forskrifter. Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av 
kontrollutvalgene er forsvarlig utredet og at utvalgenes vedtak blir iverksatt. Det 

skal utføre overordnet analyse og lage planene for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll. Sekretariatet kan utføre eierskapskontroll.» Kravet til 

forsvarlighet har det samme innhold som for administrasjonssjefen – dvs. at 
sekretariatet skal sørge for at de saker som behandles er tilstrekkelig opplyst og 

forberedt. 

En mer detaljert beskrivelse av oppgavene går fram av kontrollutvalgenes 

årsplaner. I tillegg har sekretariatet administrative oppgaver knyttet til drift av 
selskapet.  

1.2 Bemanning 
Sekretariatet har 3 ansatte. Bemanningen er godt tilpasset kontrollutvalgenes 

oppgaver og aktivitetsnivå.  Rokus har i perioden våren 2013 til høsten 2015 hatt 
noe ledig kapasitet, og solgt sekretariatstjenester til kontrollutvalget i Asker.  

2 Budsjettforutsetninger  

De årlige tilskuddene fra eierkommunene utgjør så godt som hele omsetningen i 
selskapet. Dersom inntekten ikke holder tritt med normal lønnsutvikling og 

pensjonsforpliktelse vil dette få stor negativ betydning for selskapets drift.  

Vi har spurt eierkommunene om signaler om hvilke forutsetninger som kan 
legges til grunn i budsjettarbeidet. For mange er det for tidlig å komme med slike 
signaler. Flere av kommunene sier allikevel at 3,0 % kompensasjon for lønns- og 

prisvekst kan legges til grunn. Skedsmo antyder en tilskuddsvekst på 3 %. 

Pensjonsutgiftene har tidligere vært anslått til 13 %. Dette viser seg å være for 
lavt. I 2014 ble pensjonsutgiften 100 000 kroner høyere enn budsjettert. Nye 
prognoser fra KLP gjør at vi har budsjettert med 16 % pensjonsutgift i 2016.  

2.1 Bortfall av inntekter 

Som varslet i økonomiplanen de siste to årene vil Rokus miste inntekter fra salg 
av tjenester til kontrollutvalget i Asker fra høsten 2015. Kommunestyret i Asker 
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har nå besluttet at kommunen fortsatt skal kjøpe sekretariatstjenester i 

markedet, og en ny tilbudsforespørsel vil bli gjennomført høsten 2015. Resultatet 
av konkurransen vil ikke være kjent på det tidspunktet representantskapet skal 

vedta budsjettet (etter planen 27.8.15).  

Inntekter fra salg til Asker har vært slik i perioden: 

2 013 2014 2015* 

Inntekt fra Asker 140 000 164 000 140 000 

* Budsjett

Inntektene har bidratt til å redusere eierkommunenes betaling, og har gitt 

selskapet en mulighet til å bygge opp et fond som buffer til uforutsette utgifter, 
pensjon etc. Behovet for å ha et fond og fondets størrelse er drøftet i styret og 
representantskapet. Fondet er pr. 31.12.2014 på om lag 550 000 kroner, og 

nådde med det taket som styret har satt på 500 000.-. Som følge av dette ble 
mindreforbruket på 62 000 kroner i 2014 tilbakebetalt eierne. 

Representantskapet avsatte samtidig inntil 150 000 kroner til anskaffelse av nytt 
sak arkivsystem i 2015, som vil gi utgifter til drift fra 2016. 

3 Budsjett 2016 

3.1 Utgifter 

Lønnskostnadene utgjør om lag 80 % av selskapets totale kostnader, noe som 
gjør at lønnsøkning og økning i pensjon slår sterkt ut på budsjettet. For 2016 

legges det opp til en lønnsvekst på 3 %, noe som er et forsiktig anslag i et år 
med hovedoppgjør. Samlet påvirker en lønnsvekst på 3 % budsjettet med 

49 500 kroner. 

I 2014 ble pensjonsutgiften høyere enn budsjettert. KLP som leverer denne 

tjenesten til oss, fremholder at det er vanskelig å lage gode estimater på 
pensjonsutgiften til et lite, nyopprettet selskap. Særlig er størrelsen på 

premiereserven vanskelig å anslå. Basert på dette øker vi budsjettet til pensjon 
til 16 % i 2016, noe som utgjør en økning på 58 000 kroner.  

Representantskapet har vedtatt honorar til valgkomiteen på 3000 kroner til leder 
og 1000 kroner til de to medlemmene. Styrehonoraret og møtegodtgjørelsen 

holdes på samme nivå, og har vært uendret i hele perioden. Godtgjøringen gis 
slik: 

 Styrets leder: kr 60 000,-

 Nestleder: Kr 30 000,-
 Styremedlemmer: Kr 25 000,-

 Møtegodtgjørelse pr. møte: Kr 1 200,-

Møtegodtgjørelse til medlemmene av representantskapet fastsettes og dekkes av 
eierkommunene, og følger eierkommunens satser for godtgjøring. For leder og 
nestleder er det tidligere (i R-sak 11-2012) fastsatt følgende satser: 

 Representantskapets leder: Kr 15 000,-
 Nestleder: Kr 5 000,-
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For å bidra til å holde betalingen fra eierkommunene nede, er driftsbudsjettet 

redusert med 25 000 kroner. Dette innebærer en innstramming på driften. 
 

Totalt er utgiftsøkningen på 110 000 kroner eller 3,8 %. Dette skyldes økt utgift 
til pensjon og lønnskostnader.  

3.2 Inntekter  
Selskapets inntekter består som sagt hovedsakelig av tilskudd fra 

eierkommunene. Vi har i samsvar med signaler fra eierne budsjettert med en 
tilskuddsøkning på 3 % fra 2015 til 2016, noe som samlet utgjør 79 000 kroner.  
 

Kommunenes betaling for Sekretariatstjenesten fordeler seg slik: 
 

 Kommuner 2016 2015 2014 

Aurskog Høland 192 476 183 897 166 272 

Eidsvoll 222 542 212 623 206 303 
Fet 173 856 166 107 140 387 

Gjerdrum 153 966 147 103 113 944 
Hurdal 138 922 132 730 93 126 
Lørenskog 272 762 260 604 277 140 

Nannestad 176 612 168 741 144 430 
Nes 211 981 202 533 192 791 

Nittedal 221 270 211 408 205 308 
Rælingen 197 938 189 115 173 019 
Skedsmo 341 731 326 499 371 442 

Sørum 198 406 189 563 172 688 
Ullensaker 263 314 251 578 262 150 

Sum 2 765 775 2 642 500 2 519 000 

 

 
Inntekter fra salg av sekretariatstjenester til kontrollutvalget i Asker faller som 

sagt bort fra 2016. Dette utgjør 140 000 kroner, og fører til at selskapets totale 
inntekter er vesentlig redusert (5,2 %).  
 

I 2016 har vi både bortfall av inntekter og en ekstraordinær økning i 
pensjonsutgift. Vi trekker inn noe på driften, men her er det ikke mye å gå på. 

For å holde kommunenes betaling nede er det lagt inn bruk av fond på 130 225 
kroner. Dersom bortfallet av inntektene blir permanent, vil deltakerkommunene 
måtte øke sin betaling fremover. Dette er reflektert i økonomiplanen 2016 – 

2019. 
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Driftsbudsjett
B 2016 B2015 B 2014 R 2014

Driftsinntekter
Salgsinntekter -                140 000         140 000      167 439      

Refusjoner 62 000          75 500          54 000        41 879        

Overføringer 2 765 775      2 642 500      2 519 000   2 547 000   

Sum driftsinntekter 2 827 775      2 858 000      2 713 000   2 756 318   

Driftsutgifter
Lønn inkl. sosiale utgifter 2 420 000      2 271 500      2 221 000   2 279 082   

Kjøp av varer og tjenester 490 000         515 000         442 000      408 301      

Overføringer 62 000          75 500          54 000        41 879        

Kalkulatoriske avskrivninger

Sum driftsutgifter 2 972 000      2 862 000      2 717 000   2 729 262   

Driftsresultat -144 225        -4 000           -4 000         27 056        

Finansposter
Renteinntekter 15 000          5 000            5 000          34 958        

Renteutgifter

Avdrag på lån

Mottatte avdrag på lån

Sum finansposter 15 000          5 000            5 000          34 958        

Motpost kalkulatoriske avskrivninger

Ordinært resultat -129 225        1 000            1 000          62 014        

Interne finansieringstransaksjoner
Avsetninger -             

Bruk av tidligere avsetninger -             

Bruk av fond 130 225         -             

Finansiering av utgifter i investeringsregnskapet 1 000            1 000            1 000          505            

Regnskapsmessig resultat 0 0 0 61 509

Ramme for virksomheten 2 973 000      2 863 000      2 718 000   

(sum driftsutg. + sum finansutgifter)
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Investeringsbudsjett 
    

      

        Konto  B 2016 B 2015 B 2014 R 2014 
  UTGIFTER         

4529 Kjøp av aksjer og andeler  1 000 1 000 1 000 505 

4530 Dekning tidligere års underskudd         

  Sum utgifter 1 000 1 000 1 000 505 

            

  Finansiering         

            

            

4970 Overføring fra driftsregnsk. -1 000 -1 000 -1 000 505 

4940 Bruk av disposisjonsfond       150 000 

  Sum finansiering -1 000 -1 000 -1 000 150 505 

            

  Udisponert       150 000 

 

 

 
 
 

Lørenskog, 4.6.2015 
Mona Moengen sign. 

sekretariatsleder 
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Detaljert budsjett 

Konto/   2016 2 015 JB II 2014 2 014 R 2014 

  UTGIFTER           

10100 Lønn faste stillinger 1 698 000 1 630 000 1 635 194 1 588 000 1 556 991 

10101 Fri avis   0 
                   
-    2 500   

10102 Godtgjørelse styret og valgkom 152 000 147 000 147 000 147 000 140 200 

10103 Sum lønn 1 850 000 1 777 000 1 782 194 1 737 500 1 697 191 

10104 
 

          

10105 Arbeidsgivers andel pensjon 270 000 212 000 212 575 207 000       318 258  

10106 Gruppelivs- og ulykkesforsikring 1 500 1 500 1 500 1 500 0 

10107 Arbeidsgiveravgift 298 500 281 000 281 530 275 000 263 633 

10108 Sum sosiale utgifter 570 000 494 500 495 606 483 500 581 891 

10109 Sum lønn og sosiale utgifter 2 420 000 2 271 500 2 277 800 2 221 000 2 279 082 

10110 
 

          

10111 Kontorutgifter/rekvisita  19 000 15 000 7 000 15 000 8 769 

10112 Kopiering/papir/toner 25 000 30 000 20 000 30 000 26 356 

10113 Abonnementer 10 000 22 000 5 600 5 500 5 605 

10114 Faglitteratur 2 000 3 000 1 500 3 000 679 

10115 Bevertning 7 000 10 000 5 000 5 000 3 502 

10116 Velferdstiltak - ansatte 5 000 5 000 3 000 3 000 1 897 

10117 Diverse driftsutgifter 20 000 30 000 7 625 10 000 6 911 

10118 Porto  10 000 5 000 15 000 12 000 16 467 

10119 Mobiltelefon (inkl pc) 8 000 17 000 5 000 5 000 7 149 

10120 Telefongodtgjøring   0 3 000 3 000   

10121 Annonser, reklame, informasjon 10 000 10 000 7 000 1 000 11 156 

10122 Kurs og konferanser 90 000 90 000 95 000 80 000 91 931 

10123 Eget kursarrangement 10 000 5 000 
                   
-    5 000 0 

10124 Bilgodtgjørelse(oppg.pliktig) 40 000 50 000 44 400 50 000 35 059 

10125 Ooppgv pliktig konsulenthonorar         32 992 

10126 Oppgavepl. utg., diett/nattillegg 1 000 1 000 1 000 1 000 0 

10127 Transport, off. kommunikasjon 15 000 15 000 5 000 15 000 7 780 

10128 Yrkesskadeforsikring 1 000 1 000 1 000 1 000 0 

10129 Husleie 50 000 50 000 41 000 50 000 40 350 

10130 Avgifter, gebyrer 1 000 1 000 2 500 2 500 1 112 

10131 Kontingenter  45 000 45 000 39 000 35 000 39 116 
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10132 Inventar 0 20 000 15 000 5 000 18 634 

10134 Datautstyr/programvare 10 000 10 000 5 000 10 000 2 830 

10135 Driftsavtale IT - arkiv 51 000 10 000 
                   
-      - 

  Sum kjøp tjenesteproduksjon 430 000 445 000 328 625 347 000 358 294 

  
 

          

12704 Revisjon 20 000 20 000 17 000 20 000 16 950 

13720 Andre kjøpte tjenester, vikartj.  0 10 000 
                   
-    35 000 0 

13721 
Kjøp av regnskaps- og 
lønnstjenester 40 000 40 000 

39 575 
40 000 33 056 

  
Sum kjøp erstatter 
egenproduksjon 60 000 70 000 

56 575 
95 000 50 006 

  
 

          

14290 Betalt mva  62 000 75 500 54 000 54 000 41 879 

  Sum momskomp 62 000 75 500 54000 54 000 41 978 

  
 

          

15400 Avsetning til disposisjonsfond           

15700 Overføring inv.regnsk 1000 1 000 1 000 1 000 505 

15800 Regnskapsmessig mindreforbruk           

  Sum finansutg./finanstrans. 1 000 1 000 1 000 1 000 505 

  
 

          

  TOTAL SUM UTGIFTER 2 973 000 2 863 000 2 718 000 2 718 000 2 729 865 

  INNTEKTER           

16201 Div inntekter og refusjoner         -3 466 

16500 Diverse avgiftspliktige inntekter 0 -140 000 -140 000 -140 000 -163 972 

  Sum salgsinntekter   -140 000 -140 000 -140 000 -167 439 

  
 

          

17290 Momskomp. Påløpt i drift -62 000 -75 500 -54 000 -54 000 -41 879 

  Sum refusjoner -62 000 -75 500 -54 000 -54 000 -41 879 

  
 

          

17500 Aurskog Høland        -192 476  -183 897 -166 272 -166 272 -160 291 

17501 Eidsvoll        -222 542  -212 623 -206 303 -206 303 -242 478 

17502 Fet        -173 856  -166 107 -140 387 -140 387 -153 756 

17503 Gjerdrum        -153 966  -147 103 -113 944 -113 944 -102 780 

17504 Hurdal        -138 922  -132 730 -93 126 -93 126 -79 889 

17505 Lørenskog        -272 762  -260 604 -277 140 -277 140 -279 107 

17506 Nannestad        -176 612  -168 741 -144 430 -144 430 -134 648 
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17507 Nes        -211 981  -202 533 -192 791 -192 791 -180 245 

17508 Nittedal        -221 270  -211 408 -205 308 -205 308 -201 746 

17509 Rælingen        -197 938  -189 115 -173 019 -173 019 -150 799 

17510 Skedsmo        -341 731  -326 499 -371 442 -371 442 -373 755 

17511 Sørum        -198 406  -189 563 -172 688 -172 688 -211 974 

17512 Ullensaker        -263 314  -251 578 -262 150 -262 150 -247 532 

18900 Overføring fra andre         -28 000 

  Sum overføringer   -2 765 775  -2 642 500 -2 519 000 -2 519 000 -2 547 000 

  
 

          

19000 Renteinntekter -15 000 -5 000 -5 000 -5 000 -34 958 

  Bruk av tidligere års nto. dr.res.           

19400 Bruk av disposisjonsfond      -130 225          

  Sum finansinnt./finanstrans. -145 225 -5 000 -5 000 -5 000 -34 958 

  
 

          

  TOTAL SUM INNTEKTER -2 973 000 -2 863 000 -2 718 000 -2 718 000 -2 791 276 
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1 INNLEDNING  
 
I henhold til lov om interkommunale selskaper § 20 skal representantskapet en gang i året vedta 
selskapets økonomiplan. Den skal legges til grunn ved selskapets budsjettarbeid og øvrige 
planleggingsarbeid. Økonomiplanen omfatter de fire neste budsjettår og skal gi en realistisk oversikt 
over forventede inntekter, utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og 
finansieringen av disse. 
 
I forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper av 17.12.1999 
er det gitt utfyllende bestemmelser om årsbudsjettet. Et fullstendig årsbudsjett skal bestå av en 
resultatoversikt utarbeidet på grunnlag av tilsvarende prinsipper og med samme oppstillingsplan 
som resultatregnskapet. Det skal også utarbeides oversikt over investeringer i budsjettåret og 
hvordan disse skal finansieres. 
 

1.1 Forutsetninger 

I årsbudsjettet for 2016 er det er lagt til grunn en lønns- og prisvekst med 3 %. Tilskuddet fra 
kommunene er justert tilsvarende. De årlige tilskuddene fra kommunene utgjør nesten hele 
omsetningen til selskapet. Hvis denne inntekten ikke holder tritt med normal lønnsutvikling i 
selskapet så vil dette på sikt få stor negativ betydning for selskapets drift. Lønnskostnadene binder 
opp ca. 80 % av totale kostnader i selskapet. Selskapet satser på å videreutvikle seg når det gjelder 
bruk av IKT som et viktig verktøy for å effektivisere revisjonens tjenester. 
 
Budsjettet og økonomiplanen er i tråd med de økonomiske forutsetningene som kommunestyrene la 
til grunn ved etablering av selskapet og vedtatt selskapsavtale. Videre vil selskapet, i tråd med 
forutsetningene, ikke få noen realvekst samtidig som revisjonsvolumene øker i kommunene i takt 
med den sterke befolkningsveksten i regionen. I økonomiplanen er det benyttet 2016-kroner, med 
videreføring av dagens aktivitetsnivå.  
 

 
 
 
 
 
 
 

BUDSJETT 2015 
ØKONOMIPLAN 2015 - 2018 
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2 MÅL OG STRATEGIER 

2.1 Formål  

Romerike revisjon IKS (RRI) skal utføre revisjon og rådgivning for deltakerkommunene.  Dette skal 
skje gjennom dialog og samhandling med folkevalgt og administrativt nivå i deltakerkommunene. 
Kontrollaktiviteten vi utfører skal bidra til å styrke tilliten til kommunalforvaltningen på Romerike.  
 
RRI tilbyr også deltakerkommunene tjenester utover de lovpålagte oppgavene innenfor selskapets 
kompetanseområde. 
 
Selskapet skal også: 

- gi innspill til forbedringer i kommunenes kvalitetsarbeid 

- veilede om regelverk m.m. 

- videreformidle gode eksempler og bidra til læring mellom deltakerkommunene 

 
RRI kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre kommuner enn deltakerkommunene og for 
andre selskaper.   
 

2.2 Oppdrag 

RRI skal utføre en effektiv revisjon preget av uavhengighet og kvalitet. 
 
RRI utgjør en viktig del av den egenkontrollen som kommunene gjennomfører i egen virksomhet, 
med utgangspunkt i bestemmelsene i kommuneloven om kontrollutvalg, revisjon og 
administrasjonssjefens internkontroll. God egenkontroll i kommunene er en viktig forutsetning for et 
velfungerende lokaldemokrati. Kommunene skal sikre at innbyggerne får de tjenester de har krav 
på, og at ressursene forvaltes på en effektiv måte i samsvar med kommunestyrenes forutsetninger. 
Tillit er avgjørende for at kommunene skal makte denne oppgaven på tilfredsstillende vis. Blant de 
viktigste forutsetningene for tillit er forhold som etikk, legalitet, bærekraft, effektivitet og åpenhet. 
Kontroll og tilsynsapparatet er viktig for tilliten til kommunene.    
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Visjon 
         Passe på fellesskapets verdier 

 
Hovedmål i perioden 

  Ledende på kommunal revisjon i Norge 
 

 
 

Strategiske mål 
 

1. Kompetanse 

Videreutvikle oss som en kunnskapsorganisasjon innenfor kommunal revisjon og generell 
kommunekunnskap (styring, organisering, forvaltning og tjenesteproduksjon). 

 
2. Service og kvalitet 

Leveransene våre skal ha høy kvalitet og gi merverdi og læring for kommunene. Arbeidet 
vårt skal være preget av god service og høy effektivitet. 

 
3. Fremtidsrettet 

Vi skal være i forkant av endringer kommunene vil møte, slik at våre tjenester er godt 
tilpasset kommunenes behov. 

 
4. Aktiv i markedet 

Vi skal markere oss som en sentral aktør innen kommunal revisjon.  
 

Vi skal synliggjøre vår kompetanse, produkter og tjenester (og skaffe relevante 
samarbeidspartnere). 

 
5. Åpenhet 

Vi skal være åpne, transparente og synlige i det vi gjør og leverer. 
 

6. Attraktiv arbeidsplass 

Vi skal være en attraktiv arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø, slik at vi beholder 
kompetanse og rekrutter gode medarbeidere.  
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3 BUDSJETT 2016 

Budsjettet for 2016 er utarbeidet etter vedtatte forutsetninger for selskapet. (Rapporten om 
etablering av Romerike revisjon og selskapsavtalen.)    
 

3.1 Driftsbudsjett 2016 

Tabellen under viser driftsbudsjettet for 2015 og 2016. 
 

 
Budsjett 2015 Budsjett 2016 Endring 

DRIFTSINNTEKTER       

Brukerbetalinger 

   Andre salgs- og leieinntekter         -1 330 000          -1 712 825        -382 825  

Overføringer med krav om motytelser       -22 845 340        -23 000 422        -155 082  

Rammetilskudd fra staten 

   Andre statlige overføringer 

   Andre overføringer 

   Inntekts- og formuesskatt 

   Eiendomsskatt 

   Andre direkte og indirekte skatter 

   Sum driftsinntekter     -24 175 340      -24 713 247      -537 907  

    DRIFTSUTGIFTER       

Lønnsutgifter         14 590 000          15 572 000         982 000  

Sosiale utgifter          4 950 000           5 500 000         550 000  

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom. tjenesteprod.          4 280 436           3 779 000        -501 436  

Kjøp av tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.             235 000              235 000                 -    

Overføringer 

   Avskrivninger 

   Fordelte utgifter 

   Sum driftsutgifter       24 055 436        25 086 000    1 030 564  

    Brutto driftsresultat            -119 904              372 753         492 657  

    EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER       

    Finansinntekter 

   Renteinntekter og utbytte              -70 000             -183 753        -113 753  

Gevinst finansielle instrumenter 

   Mottatte avdrag på lån 

   Sum eksterne finansinntekter            -70 000           -183 753      -113 753  
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Budsjett 2015 Budsjett 2016 Endring 

    Finansutgifter 

   Renteutgifter og låneomkostninger               35 000                15 000         -20 000  

Tap finansielle instrumenter 

   Avdragsutgifter             104 904                96 000           -8 904  

Utlån 

   Sum eksterne finansutgifter            139 904             111 000        -28 904  

    Resultat eksterne finanstransaksjoner              69 904             -72 753      -142 657  

    Motpost avskrivninger 

   

    Netto driftsresultat              -50 000              300 000         350 000  

    AVSETNINGER       

    Bruk av avsetninger 

   Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk         -1 805 005  

 

    1 805 005  

Bruk av disposisjonsfond 

 

           -350 000        -350 000  

Bruk av bundne fond 

   Sum bruk av avsetninger       -1 805 005           -350 000    1 455 005  

    Avsetninger 

   Overført til investeringsregnskapet               50 000                50 000                 -    

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 

  Avsatt til disposisjonsfond          1 805 005  

 

   -1 805 005  

Avsatt til bunde fond 

   Sum avsetninger         1 855 005               50 000   -1 805 005  

    Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk                     -                        -                   -    

 

3.2 Inntekter 

 
Tilskudd fra kommunene 
Selskapets inntekter består hovedsakelig av tilskudd fra kommunene. Budsjettet for 2016 er satt 
opp i tråd med de økonomiske rammene som er satt for selskapet. Dette innebærer at tilskuddet fra 
kommunene kun skal justeres med forventet lønns- og prisvekst for kommende år. Budsjettet legger 
opp til en lønns- og prisvekst med 3 %, tilskuddene for 2016 er justert tilsvarende.  
 
Tilskuddene kommunene betaler består av en gradert fast del og en variabel del.  Begge bygger på 
folketall i kommunen. Den faste delen skal kun endres dersom folketallet endres vesentlig i en eller 
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flere kommuner. I perioden 2012 til 2016 er folketallet økt i alle kommunene på Romerike. 
Endringen kommunene mellom er ikke vesentlig. Det er således ikke behov for å justere det faste 
grunnbeløpet. 
 
Det variable tilskuddet skal i følge selskapsavtalen revideres hvert 4. år på bakgrunn av endringer i 
folketallet per 01.01. Folketallet per 01.01.2015 er lagt til grunn for beregning av tilskuddene for 
2016. 
     
Gjenstående etableringstilskudd er kr 0,5 mill. for 2016, dvs. en reduksjon fra kr 1 mill. for 2015. 
 
Andre inntekter 
Selskapet utfører revisjonstjenester for interkommunale selskaper, stiftelser og kirkelige fellesråd. I 
tillegg kan selskapet påta seg oppdrag for andre. Disse inntektene økes med kr 0,4 mill. i forhold til 
budsjett 2015.  Økningen er delvis basert på at RRI har fått flere oppdrag, videre vil vi delta i 
konkurranser om oppdrag som ligger i vårt område. Vi får også forespørsel om å utføre enkelte 
tilleggsoppdrag for kommuner og selskaper som vi reviderer i dag.  
 

3.3 Utgifter 

Lønn 
Lønn utgjør i overkant av 80 % av selskapets kostnader. For 2016 legger budsjettet opp til en vekst 
med 3 %.  Lønnspostene i budsjettet øker med rundt kr 1,5 mill. Økningen er knyttet til generell 
lønnsvekst og økte pensjonskostnader for en som gikk av med AFP i 2015. Den vakante stillingen 
erstattes med leder for avdeling for regnskapsrevisjon. Merkostnaden knyttet til lederstillingen skal 
dekkes inn ved økning av andre inntekter.   
 
Driftsutgifter 
Andre driftsutgifter utgjør kr 4 mill. i året. Faste utgifter som husleie, rengjøring, drift av IKT, 
regnskapsføring og kontingenter utgjør størstedelen av disse kostnadene. Et revisjonsselskap er 
pålagt å følge et etterutdanningsløp, hvor det settes et minstekrav til antall timer med etterutdanning 
for de ansatte. Kursbudsjettet er av den grunn en større post i budsjettet. 

 
Finanstransaksjoner og interne transaksjoner 
Denne posten består av renteinntekter på ledig likviditet og avdrag og renter på lån. Selskapet tok 
opp lån på kr 0,5 mill. i 2014 som ble utbetalt i 2015, med en nedbetalingstid på 5 år. Videre er det 
overført kr 50 000,- til investeringsregnskapet som benyttes til egenkapitalinnskudd i KLP.  
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4 ØKONOMIPLAN 2016 - 2019 

4.1 Årlige tilskudd fra kommunene 

Tilskuddene er fastsatt i tråd med selskapsavtale og rapporten om å etablere Romerike revisjon 
IKS.    
 
Betalingsmodellen som ble valgt for å fastsette tilskuddene fra kommunene er todelt og bygger på 
et gradert fast grunnbeløp per kommune og resten etter innbyggertall. Grunnbeløpet er satt for å 
regulere de skjevhetene som oppstår dersom tilskuddet kun beregnes etter folketall. Modellen er i 
samsvar med den tilbakemelding som ble gitt i en spørreundersøkelse blant rådmenn, ordførere og 
kontrollutvalgsledere, der et stort flertall mente at en framtidig sammenslått revisjonsordning burde 
finansieres gjennom faste og forutsigbare størrelser. Flertallet svarte at et fast grunnbeløp og resten 
fordelt etter innbyggertall var å foretrekke. 
 
Under gjengis de årlige tilskuddene slik de fremgår av eieravtalen. Det er lagt opp til at tilskuddene 
for 2015 og 2016 legges på samme nivå, men justeres med lønns- og prisvekst i perioden. 
 

Tilskudd 2014 2015 2016

Refusjon Skedsmo kommune -3 426 000       -3 494 520    -3 660 468    

Refusjon Lørenskog kommune -2 610 000       -2 662 200    -2 739 435    

Refusjon Nittedal kommune -1 836 000       -1 872 720    -1 923 982    

Refusjon Rælingen kommune -1 379 000       -1 406 580    -1 450 684    

Refusjon Eidsvoll kommune -1 835 000       -1 871 700    -1 950 317    

Refusjon Gjerdrum kommune -707 000          -721 140       -713 147       

Refusjon Hurdal kommune -445 000          -453 900       -436 228       

Refusjon Nannestad kommune -1 160 000       -1 183 200    -1 188 177    

Refusjon Ullensaker kommune -2 462 000       -2 511 240    -2 648 897    

Refusjon Aurskog-Høland -1 320 000       -1 346 400    -1 378 461    

Refusjon Fet -1 128 000       -1 150 560    -1 154 368    

Refusjon Nes -1 740 000       -1 774 800    -1 810 326    

Refusjon Sørum -1 369 000       -1 396 380    -1 445 932    

Sum -21 417 000     -21 845 340  -22 500 422   
 
Følgende forutsetninger gjelder for tilskuddet i planperioden:  

 Tilskuddet skal gjenspeile de revisjonstjenester kommunene mottar. 

 Tilskuddet skal justeres årlig med forventet pris- og lønnsvekst.  
 
Tilskudd etter innbyggertall justeres hvert 4. år (valgåret), ut fra antall innbyggere 01.01 det året 
budsjettet vedtas. Det vil si innbyggertall pr. 01.01.2015.  Også det faste tilskuddet vurderes hvert 4. 
år (i valgåret), opp mot om endringer i innbyggertallet skulle utvikle seg vesensforskjellig for 
kommunene. Alle kommunene på Romerike har vekst i innbyggertall, og eier-/tilskuddsandelene 
påvirkes i liten grad av befolkningsveksten. På bakgrunn av dette er det ikke behov for justering av 
de faste tilskuddene. 
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Det legges opp til en vurdering av tilskuddsmodellen og tilskuddsnivå i 2017.  

4.2 Andre inntekter 

Selskapet har som mål å utvide inntektsgrunnlaget sitt ved å tilby tjenester til eierkommunene eller 
andre. Økonomiplanen legger opp til en økning med kr 0,4 mill., for 2016 til kr 1,7 mill. Det legges 
ikke opp til ytterligere økning i planperioden. Det kan bli vanskelig å realisere en så stor økning 
allerede i 2016, men er et realistisk mål i løpet av planperioden.  
 
Andre inntekter består i hovedsak av: 

 Revisjon av kirkelige fellesråd og menighetsråd, interkommunale samarbeid, IKS og 
kommunale foretak. 

 Tilleggstjenester som eierkommunene ønsker at revisjonen skal utføre, og som ikke inngår i 
de tjenestene revisjonen utfører innenfor den ordinære revisjon. Vanligvis nærmere 
undersøkelser knyttet til uregelmessigheter. 

 Salg til andre, vanligvis oppdrag etter bestilling fra andre kommunerevisjoner. 

 Kurs og foredrag. 
 

Selskapsavtalen åpner for at RRI kan påta seg oppdrag for andre selskap enn eierkommunene. Det 
er et mål for selskapet å revidere kommunalt eide selskaper på Romerike. Det å få til et 
revisjonsmiljø rettet mot ulike kommunale samarbeid ble fremhevet som viktig i utredningen om å 
etablere en felles revisjon for Romerike. I tillegg medfører oppdrag for andre at medarbeiderne i 
selskapet får bruke sin spisskompetanse i større grad. Dette er viktig for å rekruttere og beholde 
kompetente medarbeidere.   
 
Inntektene fra andre enn eierkommunene kan ikke utgjøre mer enn 20 % av omsetningen i 
selskapet, for å holde seg innfor regelverket for offentlige anskaffelser (egenregi).  
 

4.3 Kostnader 

Lønn og sosiale utgifter utgjør i overkant av 80 % av driftskostnadene i selskapet. Selskapet vil ha 
en bemanning med 25 årsverk i 2016. Økonomiplanen legger opp til reduksjon med ytterligere en 
stilling i planperioden. Rapporten om etablering av Romerike revisjon IKS la opp til at selskapet 
skulle ha en bemanning på 25 årsverk innen 2017. Nedbemanning i selskapet er således 
gjennomført. Det legges opp til ytterligere reduksjon med en halv stilling i 2017.  
 
Driftskostnadene ligger i planperioden noe høyere enn det som var forutsatt ved 
kostnadsberegningen i forkant av etablering av selskapet. Det er særlig kostnader knyttet til husleie, 
IKT-drift, kontingenter og regnskapsføring som var for lavt anslått. Dette er faste kostnader som 
påløper årlig og som i liten grad kan påvirkes. Merkostnaden dekkes med nedbemanning med 
ytterligere en halv stilling. 
 
Investeringer 
Det legges ikke opp til investeringer i planperioden.  
 
 
Økonomisk utvikling i planperioden 
Økonomiplanen 2016 - 2019 viser en slik økonomisk utvikling målt i 2016 kroner: 
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Budsjett 

2016 

Budsjett 

2017 

Budsjett 

2018 

Budsjett 

2019 

DRIFTSINNTEKTER         

Brukerbetalinger 

    Andre salgs- og leieinntekter      -1 712 825       -1 712 825       -1 712 825       -1 712 825  

Overføringer med krav om motytelser    -23 000 422     -22 500 422     -22 500 422     -22 500 422  

Rammetilskudd fra staten 

    Andre statlige overføringer 

    Andre overføringer 

    Inntekts- og formuesskatt 

    Eiendomsskatt 

    Andre direkte og indirekte skatter 

    Sum driftsinntekter   -24 713 247   -24 213 247   -24 213 247   -24 213 247  

     DRIFTSUTGIFTER         

Lønnsutgifter      15 572 000      15 192 000      15 192 000      15 192 000  

Sosiale utgifter        5 500 000        5 380 000        5 380 000        5 080 000  

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom. tj.prod        3 779 000        3 779 000        3 779 000        3 779 000  

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tj.prod           235 000           235 000           235 000           235 000  

Overføringer 

    Avskrivninger 

    Fordelte utgifter 

    Sum driftsutgifter    25 086 000    24 586 000    24 586 000    24 286 000  

     Brutto driftsresultat           372 753           372 753           372 753             72 753  

     EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER         

     Finansinntekter 

    Renteinntekter og utbytte         -183 753          -183 753          -183 753          -183 753  

Gevinst finansielle instrumenter 

    Motatte avdrag på lån 

    Sum eksterne finansinntekter        -183 753        -183 753        -183 753        -183 753  

     Finansutgifter 

    Renteutgifter og låneomkostninger            15 000             11 000              7 000              3 000  

Tap finansielle instrumenter 

    Avdragsutgifter            96 000           100 000           104 000           108 000  

Utlån 

    Sum eksterne finansutgifter         111 000         111 000         111 000         111 000  

     Resultat eksterne finanstransaksjoner          -72 753          -72 753          -72 753          -72 753  
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Budsjett 

2016 

Budsjett 

2017 

Budsjett 

2018 

Budsjett 

2019 

Motpost avskrivninger 

    

     Netto driftsresultat           300 000           300 000           300 000                   -    

     AVSETNINGER         

     Bruk av avsetninger 

    Bruk av tidligere års regnskapsmessige 

mindreforbruk 

    Bruk av disposisjonsfond         -350 000          -350 000          -350 000           -50 000  

Bruk av bundne fond 

    Sum bruk av avsetninger        -350 000        -350 000        -350 000          -50 000  

     Avsetninger 

    Overført til investeringsregnskapet            50 000             50 000             50 000             50 000  

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige 

merforbruk 

    Avsatt til disposisjonsfond 

    Avsatt til bunde fond 

    Sum avsetninger           50 000           50 000           50 000           50 000  

     Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk                   -                     -                     -                     -    

 
 
Økonomiplanen legger opp til å videreføre nivået for 2016 på de fleste postene. I tillegg har vi lagt 
inn en økning av andre inntekter allerede første år i planperioden med kr 0,4 mill. Tilskuddet fra 
kommunene reduseres med kr 0,5 mill. i 2017 (ekstraordinært tilskudd). Det legges opp til å dekke 
dette med innsparing på lønn med en halv stilling. Nedgang i sosiale utgifter i 2019 skyldes at 
kostnaden knyttet til AFP for en ansatt avvikles. Denne kostanden er dekket ved bruk av fond for 
årene 2016 – 2018. Bruk av fond er tilsvarende redusert i 2019. 

 
Revisjonens budsjett holdes på samme nivå selv om kommunene på Romerike øker både når det 
gjelder oppgaver og omfang.  Dette medfører at RRI må effektivisere driften av selskapet for å 
kunne holde samme nivå på sine tjenester som tidligere. Å effektivisere driften av selskapet uten at 
det får konsekvenser for kvaliteten på de produktene som leveres, er et mål som selskapet vil ha 
stort fokus på i årene fremover.  
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Sak nr. Sak Møtedato 

29/2015 Evaluering av kontrollutvalgsarbeidet 10.09.15 
 

Saksbehandler 

Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
Spørreskjema – evaluering av arbeidet i kontrollutvalget 

 

Saksopplysninger 
Inneværende politiske perioden er snart slutt. I den forbindelse inviterer sekretariatet til en dialog om 

oppsummering av arbeidet og overlevering av erfaringer. 

 

Vedlagt følger også en kort spørreundersøkelse hvor vi ber kontrollutvalgsmedlemmene evaluere 

arbeidet i kontrollutvalget. Evalueringen skal brukes av sekretariatet for fremtidig læring og 

tilpassing av arbeidet i utvalget. Det er også i tråd med vedtatte eierstrategi for ØRU-kommunene 

hvor brukerne skal evaluere arbeidet. 

 

Resultatet av undersøkelsen vil bli presentert for eierne og kontrollutvalget i anonymisert form. 

 

Vedlagt skjema kan fylles ut i møtet, eller det kan sendes til ROKUS per post eller e-post hvis 

ønskelig. 

 

Forslag til vedtak 

Saken tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Utskrift  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 

Evaluering 
Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget 

Rokus 
25.8.2015 

Vedlegg til sak 29/2015
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Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget 
 

Nedenfor følger noen spørsmål som vi ber deg svare på. Vi skal bruke informasjonen til å forbedre 

tjenestene sekretariatet leverer til kontrollutvalget, og setter pris på din deltagelse. 

 

1. Var du selv fornøyd med opplæringen du fikk som nyvalgt medlem i kontrollutvalget?  Har du 
noen tips til opplæring av det nye kontrollutvalget? 

 
 
 
 

 

 

2. Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er viktige 
plandokumenter for kontrollutvalget. 

Var kontrollutvalget involvert i prosessen med å 
utvikle analysen? 

 
 
 

Har plandokumentene vært til nytte?  
 
 

Har du noen tips til hvordan vi kan få til 
forankring av arbeidet med plandokumentene i 
utvalget? 

 
 
 

 

 

3. Andre plandokumenter for det daglige arbeidet er  
 Oversikt over saker behandlet i kontrollutvalget 
 Tiltaksplan 

Er dette tilstrekkelig for at du skal være 
oppdatert om hvilke saker som skal behandles 
når? 
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4. Kontrollutvalget behandler mange kompliserte saker, hvor stoffmengden kan være stor. 

Er du fornøyd med saksfremleggene og måten 
sakene er blitt presentert fra sekretariatet? 

 
 
 

Vi tar gjerne tips til hvordan vi kan utvikle dette 
videre. 

 
 
 

 

 

5. Er det noen av sakene du vil trekke frem som særlig interessante blant de som er blitt behandlet 
i perioden? 

 
 
 
 
 

 

 

6. Er det noen saker det neste kontrollutvalget burde ta tak i? 

 
 
 
 
 

 

 

7. Kontrollutvalget har mange virkemidler til sin disposisjon: Orienteringer fra ordfører, 
rådmannen og administrasjonen for øvrig, virksomhetsbesøk, bestille forvaltningsrevisjoner, 
følge opp rapporter fra Fylkesmannen, granskning og høring. 

Har kontrollutvalget «truffet» i valg av 
virkemiddel, eller er det saker som kunne vært 
løst på en annen måte?  
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8. Kontrollutvalget jobber etter en bestiller – utfører modell ved bestilling av forvaltningsrevisjoner 
og selskapskontroller. 

 

Hvordan synes du bestillingsdialogen har 
fungert? 

 
 
 
 

Er leveransene i samsvar med bestillingen?  
 
 
 

 

 

9. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret. 
 

Er kommunikasjonen med kommunestyret god 
nok?  

 
 
 
 

Har kontakten med ordfører vært tilstrekkelig?  
 
 
 

Får sakene tilstrekkelig oppmerksomhet i 
kommunestyret? 

 
 
 
 

 

 

10. Til slutt; er du fornøyd med kontrollutvalgets innsats i perioden? Har arbeidet svart til 
forventningene? 
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Sak nr. Sak Møtedato 

30/2015 Saker til oppfølging 10.09.15 
 

Saksbehandler 

Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
Saler til oppfølging 

 

Saksopplysninger 
 

Forslag til vedtak 

Saken tas til orientering 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Utskrift  
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SAKER TIL OPPFØLGING/BEHANDLING I KONTROLLUTVALGET I 2015 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

28/8-

2012 

25-

30/12 

Prosjektregnskap generelt Kontrollutvalget ber administrasjonen i hvert 

møte legge frem en liste over prosjektregnskap 

over kr. 3 millioner som revisjonen og 

kontrollutvalget kan forvente å få til behandling 

i løpet av ett år. 

Følges opp 

kontinuerlig 

   

27/8 28/13  Prosjektregnskap prosjekt 

4135 Kunstgressbane 

Bakkedalen 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret at 

sluttregnskapet for prosjekt 4135 

Kunstgressbane Bekkedalen godkjennes. 

Særutskrift 

sendt 28/8-2013 

(avskrives) Brev til 

kommunen 

2/9-2014 

  

27/8 29/13 Prosjektregnskap prosjekt 

4176 Jessheim næringspark 

gang- og sykkelveg 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret at 

sluttregnskap for prosjekt 4176 Jessheim 

næringspark gang og sykkelveg godkjennes. 

Særutskrift 

sendt 28/8-2013 

(avskrives) Brev til 

kommunen 

2/9-2014 

  

11/3 9/2014 Prosjektregnskap 

Friidrettsarena – Jessheim 

Friidrettsstadion 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret at 

sluttregnskapet for prosjekt 41514007 

Friidrettsarena – Jessheim Friidrettsstadion 

godkjennes. 

 

Utvalget vil påpeke at: 

- Det foreligger ikke avviksanalyse mellom 

budsjett og regnskap på kalkylenivå. 

- Tidspunkt for fremleggelsen er ikke i henhold 

til kommunens økonomireglement punkt 7.8.6. 

Særutskrift 

sendt 14/3-2014 

(avskrives) Brev til 

kommunen 

2/9-2014 

  

11/3 10/2014 Prosjektregnskap for prosjekt 

4681 sentrifuger Gardermoen 

renseanlegg 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret at 

sluttregnskapet for prosjekt 4681 sentrifuger 

Gardermoen renseanlegg godkjennes. 

 

Utvalget vil påpeke at: 

- Dette er ett av fire prosjekt med felles 

entreprise. Tre av prosjektene er under kr. 3 mill 

Særutskrift 

sendt 14/3-2014 

(avskrives) Brev til 

kommunen 

2/9-2014 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

og faller ikke inn under økonomireglementets 

punkt 7.8.6. Dette prosjektet faller inn under 

punktet. Når prosjekt utlyses som en entreprise 

bør det avlegges et samlet prosjektregnskap for 

prosjektene. 

- Det foreligger ingen kostnadskalkyle som 

underbygger investeringsrammen og det 

foreligger heller ikke avviksanalyse mellom 

regnskap og budsjett. 

- Det fremgår ikke av budsjettvedtakene om 

bevilgningene er inkl. eller ekskl. m.v.a. 

- Det er ikke mottatt dokumentasjon på 

fordelingsnøkler som er benyttet ved fordeling 

av fakturaer fra leverandørene. 

- Tidspunkt for fremleggelsen av 

prosjektregnskapet er ikke i henhold til 

økonomireglementets punkt 7.8.6. 

11/3 11/2014 Eierskapskontroll Romerike 

krisesenter IKS 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og 

oversender den til kommunestyret med følgende 

innstilling: 

 

Kommunestyret tar rapporten til orientering og 

ber om at:  

 

 Representantskapets medlem følger opp 

følgende anbefalinger: 

• Det har vært krevende for kommunene å 

forankre egen eierstyring inn mot 

representantskapsmøter (eierstyringssløyfen) på 

grunn av svikt i rutinene fra selskapets side. 

Særutskrift 

sendt 14/3-2014 

(avskrives) Brev til 

kommunen 

2/9-2014 
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behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

Representantskapet som eierorgan bør forsikre 

seg om at selskapet følger dette opp. 

• Representantskapet bør også følge opp at 

selskapets styre sikrer sluttføring av selskapets 

internkontrollsystem. Revisjonene understreker 

at dette er forutsetningen for en effektiv drift 

innenfor regler og rammer som gjelder for 

selskapet. 

2/12 41/2014 Referater Kontrollutvalget ser med bekymring på mange 

avvik ved branntilsynene ved skolene og ber om 

en tilbakemelding når avvikene er lukket. For 

øvrig tas referatene til orientering. 

 Kontrollutvalget 

27/1-2015 

   

2/12 44/2014 Kontrollutvalgets årsplan 

2015 

Forslag til årsplan vedtas og oversendes 

kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Kommunestyret tar årsplanen til orientering. 

Særutskrift 

sendt 2/12-2014 

(avskrives)    

2/12 47/2014 Eventuelt Kontrollutvalget ber om referatet fra 

kommunens møte med Fylkesmannen den 12. 

november 2014. 

 Kontrollutvalget 

27/1-2015 

   

        

27/1 1/2015 Referater Utvalget ber om barnevernets rapport for andre 

halvår 2014, samt en orientering fra barnevernet 

i neste møte. For øvrig tas saken til orientering. 

     

27/1 2/2015 Prosjektregnskap ombygging 

NAV 

Det påpekes at det ikke har blitt lagt frem 

kostnadskalkyler i forbindelse med 

prosjektregnskapet og at det ikke foreligger 

ferdigattest. 

 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret at 

sluttregnskap for prosjekt 8006 NAV – 

Særutskrift 

sendt 27/1-2015 

Kommunestyret 

9/3-2015, sak 

PS 15/12 
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behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

ombygging godkjennes. 

27/1 3/2015 Prosjektregnskap 

ventilasjonsanlegg 

Jessheimhallen 

Det påpekes at det ikke har blitt lagt frem 

kostnadskalkyler i forbindelse med 

prosjektregnskapet. 

 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret at 

sluttregnskap for prosjekt 63032105 Nytt 

ventilasjonsanlegg, Jessheimhallen godkjennes. 

Særutskrift 

sendt 27/1-2015 

Kommunestyret 

9/3-2015, sak 

PS 15/13 

   

27/1 4/2014 Prosjektregnskap Bakke 

skole, K-bygget og veianlegg 

og parkeringsplass 

Det foreligger kostnadskalkyle, men kalkylen er 

ikke satt opp på samme måte som regnskapet, 

slik at det ikke kan foretas en avviksanalyse. 

 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret at 

sluttregnskap for prosjekt 47444001 Bakke 

skole, prosjekt 47924001 K-bygget og prosjekt 

47442104 veganlegg og parkeringsplass 

godkjennes. 

Særutskrift 

sendt 27/1-2015 

Kommunestyret 

9/3-2015, sak 

PS 15/14 

   

27/1 5/2015 Kontrollutvalgets årsrapport 

for 2014 

Forslag til årsrapport vedtas som 

kontrollutvalgets årsrapport for 2014 og 

oversendes kommunestyret med følgende 

innstilling: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 

for 2014 til orientering. 

Særutskrift 

sendt 27/1-2015 

Kommunestyret 

9/3-2015, sak 

PS 15/11 

   

27/1 6/2015 Orientering ved revisjonen Saken tas til orientering.      

27/1 7/2015 Saker til oppfølging Saken tas til orientering.      

27/1 8/2015 Eventuelt (Ingen saker)      

1/3 9/2015 Referater Saken tas til orientering.      

1/3 10/2015 Orientering ved 

administrasjonen 

Saken tas til orientering. 

Utvalget ber om å få fylkesmannens 

tilbakemelding når tilsynet avsluttes. 
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behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

1/3 11/2015 Behandling av 

prosjektregnskap 

Kontrollutvalget har gjennom mange år 

behandlet prosjektregnskap. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at: 

- økonomireglementet rettes opp i forhold til 

dagens praksis. 

- grensen heves til 10 mill kr. 

- kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt 

til å bestille revisjon av prosjektregnskap for 

derved  

  å kunne fastsette hvilke revisjonshandlinger 

som skal foretas. 

 

Saken oversendes kommunestyret med følgende 

innstilling: 

 

Kommunestyret ber rådmann følge opp 

kontrollutvalgets anbefalinger ved revideringen 

av økonomireglementet. 

Særutskrift 

sendt 17/3-2015 

Kommunestyret 

13/4-2015, sak 

PS 15/26 

   

1/3 12/2015 Orientering ved revisjonen Saken tas til orientering      

1/3 13/2015 Saker til oppfølging Saken tas til orientering.      

1/3 14/2015 Eventuelt (Ingen saker)      

12/5 15/2015 Referater Saken tas til orientering      

12/5 16/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til 

årsregnskapet 2014 

Forslag til uttalelse, med de endringer som 

fremkom i møtet, vedtas som kontrollutvalgets 

uttalelse til Ullensaker kommunes årsregnskap 

2014, og oversendes kommunestyret med kopi 

til formannskapet.  

Særutskrift 

sendt 12/5-2015 

Kommunestyret 

15/6-2015, sak 

PS 15/40 

   

12/5 17/2015 Revisjonsbrev 3 – 

Årsregnskapet 2014 

Kontrollutvalget vil be rådmann følge opp 

påpekninger i nummerert brev og rapportere til 
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behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

utvalget om oppfølgingen. 

12/5 18/2015 Neste 

forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Neste område for forvaltningsrevisjonsprosjekt 

blir vedlikehold kommunale bygg. 

 

Revisjonen bes utarbeide prosjektplan som blir 

å behandle i utvalgets møte den 25. august 2015. 

Særutskrift 

sendt 12/5-2015 

   

12/5 19/2015 Orientering ved revisjonen Saken tas til orientering      

12/5 20/2015 Saker til oppfølging Saken tas til orientering      

12/5 21/2015 Eventuelt (Ingen saker)      
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Sak nr. Sak Møtedato 

31/2015 Eventuelt 10.09.15 
 

Saksbehandler 

Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
 

Saksopplysninger 
 

Forslag til vedtak 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Utskrift  

 


