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MØTEINNKALLING 

Aurskog-Høland kontrollutvalg 

Dato: 23.11.2016 kl. 18:00 
Sted: Rådhuset, møterom Krepsen 
Arkivsak: 15/00011 
Arkivkode: 

Mulige forfall meldes snarest til Øystein Hagen, tlf 67 93 45 81, mobil 99 50 34 02 
eller oyshag@lorenskog.kommune.no  

Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. 

SAKSKART Ca. tid for 
behandling 

Saker til behandling 

40/16 16/00110-1 
Selskapskontroll Nedre Romerike Brann og 
Redningsvesen IKS 

18:00 

41/16 
15/00045-
17 

Revisjonsåret 2015/2016 rapport fra Romerike 
Revisjon 

18:30 

42/16 
15/00045-
18 

Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 18:45 

43/16 
15/00049-
19 

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 
2017-2020 

19:00 

44/16 15/00042-3 Kontrollutvalgets årsplan for 2017 19:30 

45/16 
16/00017-
11 

Referater 19:45 

46/16 
16/00018-
11 

Eventuelt 20:00 

Lørenskog, 16.11.2016 

John Arne Dalby 
Kontrollutvalgsleder 

  Øystein Hagen 
  Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 

mailto:oyshag@lorenskog.kommune.no
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Saker til behandling 

40/16 Selskapskontroll Nedre Romerike Brann og Redningsvesen 
IKS 

Arkivsak-dok. 16/00110-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Aurskog-Høland kontrollutvalg 23.11.2016 40/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget ber revisjonen for fremtiden utforme rapporten slik at det fremgår 
hvilke kommuner funnene dreier seg om. 

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

 Kommunestyret ber om at Aurskog-Høland kommunes eierrepresentanter
bidrar til at representantskapet setter seg inn i og følger opp
styreevalueringen.

Vedlegg:  
Eierskapskontroll Nedre Romerike Brann og Redningsvesen IKS, RRi oktober 2016 

Saksframstilling: 
Denne eierskapskontrollen er levert på bakgrunn av plan for selskapskontroll 2014-
2016 som ble behandlet av det forrige kontrollutvalget. Selskapskontrollen har som 
formål å gjennomgå og vurdere om kommunenes eierinteresser i Nedre Romerike 
Brann og Redningsvesen IKS (NRBR) utøves i samsvar med kommunestyrenes 
vedtak og forutsetninger. En beskrivelse av metode og kontrollkriterier er gitt i 
vedlagte rapport. Det er etablert to problemstillinger for kontrollen: 

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?

Revisjonens vurderinger og anbefalinger er som følger: 
Om problemstilling a. 

 Revisjonens undersøkelser viser i all hovedsak at eierstyringen av selskapet
er tilfredsstillende.
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 Aurskog-Høland kommunes anser i sin eiermelding ikke 
administrasjonssjefens rolle som noen problemstilling ved oppfølging av 
eierskapet. 

 3 av 11 eierrepresentanter i revisjonens spørreundersøkelse sier at de ikke 
kjenner til at deres kommune har utarbeidet eiermelding. Med utgangspunkt i 
at alle eiere faktisk har utarbeidet slik eiermelding, kan mangelen på kunnskap 
om dette indikere at disse tre ikke har satt seg tilstrekkelig inn i eierrollen. 

 
Om problemstilling b. 
Revisjonens undersøkelser viser at representantskapsmedlemmene i utgangspunktet 
følger opp sine eierinteresser i tråd med føringer fra eier og lovpålagte krav. 
Revisjonen har ikke avdekket funn som tilsier at selskapet driver utfor sin 
formålsparagraf eller er i brudd med øvrige beslutninger fattet av representantskapet. 
Oppsummert har eierne etter revisjonens syn etablert tilfredsstillende rutiner for 
oppfølging av eierskapet.  
 
Revisjonen har imidlertid avdekket enkelte forhold de anser å bryte med normer for 
god eierstyring. Revisjonens funn indikerer imidlertid at 
representantskapsmedlemmene på noen sentrale områder mangler kunnskap om 
helt sentrale elementer ved eierskapsutøvelsen. Dette kan innebære en reell 
svekkelse i kvaliteten på rolleforståelsen og dermed også utøvelsen av eierskapet i 
eierorganet. 
 

 Over halvparten av representantskapsmedlemmene bekrefter enten at deres 
kommune ikke har etablert obligatorisk opplæring for sine eierrepresentanter 
eller ikke kjenner til dette. 

 Om lag halvparten av eierrepresentantene er kjent med at det er definert 
kriterier for valg og sammensetning av styret. 

 Det er utarbeidet styreinstruks som er vedtatt av representantskapet, men kun 
6 av 11 eierrepresentanter var kjent med dette. 

 Ingen av representantskapsmedlemmene er kjent med at det det foretas en 
evaluering av styret. 

 
 
Anbefalinger 
På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen anbefaler revisjonen følgende: 

 Det bør etableres rutiner for deltagelse av representantskapsmedlemmene på 
obligatorisk opplæring av folkevalgte. 

 Representantskapet bør sette seg inn i styreevalueringen og følge opp denne. 
 
 
Revisjonen vil ettersende et notat som inneholder informasjon om hvilke kommuner 
anbefalingen i første kulepunkt dreier seg om. Basert på dette kan kontrollutvalget 
vurdere om anbefalingen i første kulepunkt bør følges opp.  
Rapporten inneholder forøvrig ikke informasjon om hvilke kommuner funnene dreier 
seg om. Det er derfor vanskelig å be kommunestyret i Aurskog-Høland om å følge 
opp funnene. Sekretariatet anbefaler at rapporter i fremtiden skrives slik at det 
fremgår hvilke kommuner funnene gjelder for.   
 

Tilbake til sakslisten  
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41/16 Revisjonsåret 2015/2016 rapport fra Romerike Revisjon 

Arkivsak-dok. 15/00045-17 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Aurskog-Høland kontrollutvalg 23.11.2016 41/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar rapport fra Romerike Revisjon for revisjonsåret 2015/2016 til 
orientering. 

Vedlegg:  
Rapport revisjonsåret 2015/2016 Kontrollutvalget i Aurskog-Høland, fra 
Romerike Revisjon. 

Saksframstilling: 
Romerike Revisjon IKS (RRi) har utarbeidet rapport for revisjonsåret 2015/2016. 
Revisjonsåret går fra og med 1. juni 2015 til og med 31. mai 2016, rapporten til 
kontrollutvalget gjelder samme tidsperiode. 

Rapporten gir en oversikt over selskapet, oppgaver og leveranser, og det er redegjort 
for tidsforbruket for de ulike revisjonsoppgavene. Samlet sett for Aurskog-Høland var 
timeforbruket 1254. Samlet ramme for 2016/2017 er satt til 1450 timer. 

Oppgave Forbruk 
2014/15 (pr. 
31.12) 

Ramme 
2015/16 

Medgått 
2015/16 

Ramme 
2016/17 

Regnskapsrevisjon 885 800 1029 800 

Forvaltningsrevisjon og 
andre 
revisjonsundersøkelser 

580 400 69 500 

Selskapskontroll 12 50 46 50 

Kunder – kontrollutvalg, 
kommunestyrer og 
kommuneadministrasjonen 

80 100 110 100 

Totalt Aurskog-Høland 1557 1350 1254 1450 

RRi leverer en ekstern varslingstjeneste til Aurskog-Høland kommune. 

Revisjonen vil presentere rapporten i møtet. 

Tilbake til sakslisten 
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42/16 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 
 
Arkivsak-dok. 15/00045-18 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Aurskog-Høland kontrollutvalg 23.11.2016 42/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering. 
 
 

 
Saksframstilling: 
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 
 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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43/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020 

Arkivsak-dok. 15/00049-19 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Aurskog-Høland kontrollutvalg 23.11.2016 43/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Forslag til overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020 vedtas, med 
de endringer som fremkom i møtet, og oversendes kommunestyret med følgende 
innstilling: 

1. Plan for selskapskontroll vedtas.
2. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å foreta endringer i planen.

Vedlegg:  
Forslag til overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020. 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskaper m.m. Utvalget skal minst én gang i valgperioden og senest 
innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide plan for 
gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av 
kommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å 
identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike 
selskapene. Planen skal vedtas av kommunestyret som kan delegere til 
kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

Krav om overordnet analyse for selskapskontroll ble innført ved forskriftsendring 
gjeldende fra 1.januar 2013. Her går det frem at det kan foretas kontroll med 
forvaltningen av eierinteressene og forvaltningsrevisjon i selskapene. Det er derfor 
første gang kontrollutvalget i Aurskog-Høland lager overordnet analyse for 
selskapskontroll. 

I regjeringens høringsnotat til den aktuelle forskriftsendringen går det frem at det 
økende antall selskaper i kommunesektoren gjør det nødvendig å prioritere mellom 
selskap, typer av selskap og bransjer som skal kontrolleres. Det er imidlertid opp til 
kontrollutvalget å bestemme hvor omfattende analysen skal være. Dette endrer 
innretningen av kontrollen med kommunens eierinteresser i selskaper i forhold til 
forrige periode. Da var utgangspunktet at det skulle gjennomføres eierskapskontroll i 
alle heleide selskaper i regionen. Eierskapskontrollen var begrenset til en vurdering 
av om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring, og at virksomheten 
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faktisk opererer i tråd med formålet. En vurdering av selskapets administrative 
organisering, drift og funksjon falt for eksempel utenfor kontrollen. 
 
På grunnlag av forskriftsendringen som kom i 2013 legges det opp til at 
kontrollutvalget beslutter hvilke selskaper det skal gjennomføres kontroll i, hvordan 
kontrollen i det enkelte selskap skal legges opp og hva som skal undersøkes. 
 
Hensikten med den overordnede analysen er således å framskaffe relevant 
informasjon om kommunens eierinteresser, slik at det er mulig for kontrollutvalget å 
prioritere arbeidet med selskapskontroll. Analysen skal som sagt baseres på en 
vurdering av risiko og vesentlighet. Det er viktig å vurdere risiko knyttet til både 
kommunens overordnede eierstyring, og risikoer knyttet til ulike selskaper kommunen 
har eierskap i. 
 
Når det gjelder risiko knyttet til enkelte selskaper, kan følgende forhold være 
relevante: 

 Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunestyrets mål for selskapet 

 Risiko for at den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet ikke gjør 
dette i samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger 

 Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med lover og regler 

 Risiko for at selskapet ikke drives på en økonomisk forsvarlig måte 
 
I tillegg må utvalget vurdere hvor vesentlig det enkelte eierskap er for kommunen. Ett 
spørsmål som kan stilles i denne forbindelse er hvor vesentlig er det for kommunen 
dersom kommunens mål for eierskapet ikke nås? Andre momenter som går på 
vesentlighet er hvor omfattende eierskapet i selskapet er, og om tjenestene 
selskapet produserer leveres direkte til innbyggerne. 
 
Kontrollutvalget mener at det er hensiktsmessig at den overordnede analysen og 
planen for selskapskontroll presenteres i ett og samme dokument. Dette til forskjell 
fra overordnet analyse for forvaltningsrevisjon som er mer omfattende, og legges 
frem separat fra plan for forvaltningsrevisjon. 
 
Det ble foretatt en risiko og vesentlighetsvurdering i møtet den 7. september 2016. 
Basert på denne er det foreslått eierskapskontroll i ROAF IKS, Jobberiet AS og 
Aurskog-Høland Utbyggingsselskap AS. 
 
De fleste selskaper er eid av flere kommuner. Kontrollutvalgslederne på Romerike 
har hatt et felles møte for å drøfte samordning av selskapskontrollene. Lederne var 
enig om at de største kommunene tar ansvar for kontroll i de største selskapene, og 
at alle eierkommunenes kontrollutvalg mottar og behandler rapportene. På denne 
måten deles resultatene. Sekretariatet vil legge frem en felles sak som oppsummerer 
alle utvalgenes prioriterte kontroller, og foreslå en tidsplan for gjennomføringen. Hver 
enkelt kontroll vil bli bestilt av kontrollutvalgene, sekretariatet vil koordinere dette. 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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44/16 Kontrollutvalgets årsplan for 2017 

Arkivsak-dok. 15/00042-3 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Aurskog-Høland kontrollutvalg 23.11.2016 44/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2017, med de endringer som

fremkom i møtet.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2017 til orientering.

Vedlegg:  
Forslag til kontrollutvalgets årsplan for 2017 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for 
kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å 
ivareta oppgavene sine. Planen inneholder også en oversikt over de områder som er 
prioritert og hvilke kontroll- og tilsynsoppgaver som vil stå i fokus. 

Sammen med kontrollutvalgsreglement, møtekalender og budsjett for kontroll og 
tilsyn så utgjør årsplanen et viktig styringsdokument for utvalget. 

Kontrollutvalget har mange oppgaver og virkemidler og årsplanen tar sikte på 
gjenspeile dette ved å synliggjøre det totale kontroll- og tilsynsarbeidet. I tillegg har 
utvalget en oversikt med saker til behandling i hvert møte, som viser planlagt 
gjennomføring i 2017. Denne vil bli oppdatert fortløpende og er tilgjengelig på 
sekretariatets hjemmeside www.rokus.no. 

Forslag til kontrollutvalgets årsplan for 2017 legges frem til behandling i denne saken 
hvor det legges opp til en konkret gjennomgang av årsplanen i møtet. 

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 vil bli oversendt kommunestyret. 

Tilbake til sakslisten 
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45/16 Referater 

Arkivsak-dok. 16/00017-11 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Aurskog-Høland kontrollutvalg 23.11.2016 45/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar referatene til orientering. 

Vedlegg: 
1. Oversikt over saker til oppfølging 2016
2. Oversikt over saker til behandling 2016

Saksframstilling: 
Under denne saken legges referatsakene frem. 

Tilbake til sakslisten 
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46/16 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 16/00018-11 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Aurskog-Høland kontrollutvalg 23.11.2016 46/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 
 
 
 

Saksframstilling: 
. 
 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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ROMERIKE REVISJON IKS 


 


1 BAKGRUNN, FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 


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


av kontrollutvalgene /kommunestyrene. 


 


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 Nedre Romerike Brann og Redningsvesen IKS (NRBR) utøves i samsvar med 


kommunestyrenes vedtak og forutsetninger.  


 


Kontrollen skjer innenfor rammene av kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften.  


 


Kontrollen tar sikte på å besvare følgende problemstillinger: 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


I tillegg til å undersøke problemstillingen over er det foretatt en samtale med daglig leder i NRBR 


om selskapets drift og ledelse. Formålet med dette er blant annet å avklare om driften i selskapet 


skjer innenfor de rammer som er satt av eierne. Denne Informasjon berøres nærmere i kapittel 6.  


 


                                                


 


 
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? 


 


 







ROMERIKE REVISJON IKS 


 


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 selskapets 


representantskap, i alt 13 representanter. Av disse besvarte 11 undersøkelsen. I tillegg ble det 


sendt egen spørreundersøkelse til styret ved styrets leder, som ble besvart 6. september 2016.. 


 


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


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


saker knyttet til selskapet 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.  
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3 KONTROLLKRITERIER 


3.1 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 21 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.  


 


 


3.2 Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven)  


Denne selskapsformen er regulert i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6 (IKS-


loven). Loven stiller krav til at deltakerne må inngå en selskapsavtale. Avtalen er det rettslige 


grunnlaget for samarbeidet mellom kommunene. En slik avtale skal opprettes når samarbeidet blir 


etablert, og gjelder både som stiftelsesdokument og vedtekt for selskapet. 


 


Representantskapet er det øverste organet i selskapet og skal ha minst én representant fra hver 


kommune. Representantene velges av kommunestyrene/fylkestingene selv. Det enkelte 


kommunestyre har instruksjonsrett overfor sine medlemmer i representantskapet. Dette innebærer 


at flertallet i kommunestyret/fylkestinget kan gi representanten(e) sin(e) instruks om hvordan de skal 


stemme i representantskapet. Etter loven skal saker som regnskap, budsjett og økonomiplan 


behandles av representantskapet. Deltakerne kan også skaffe seg mer kontroll over selskapet ved å 


fastsette i selskapsavtalen at visse typer saker som ellers skal avgjøres av styret, må godkjennes av 


representantskapet. 


 


Representantskapet utøver også kontroll gjennom å bestemme sammensetningen av styret (med 


unntak av eventuelle medlemmer fra de tilsatte). Det kan instruere styret og omgjøre beslutningene 


deres. 
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3.3 Lov og forskriftskrav  


NRBR er brann- og redningsselskap regulert etter lover og forskrifter om brann- og 


redningsspørsmål, samt sivilforsvarsoppgaver hvor brann- og eksplosjonsvernloven, 


forurensingsloven og sivilforsvarsloven er særlig sentrale. 


 


 


3.4 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 hvilken kontraktstype det er snakk om2, 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. 


 


3.5 Anbefalinger for god eierstyring 


3.5.1 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. Anbefalingene er ikke 


bindende for kommunene men det er bred oppslutning rundt anbefalingene og holdningen bør 


være: 


– gjør som anbefalingen sier eller begrunn hvorfor man i enkelte tilfeller ikke følger 


anbefalingene.  


 


Det er denne eierkontrollen gjort en avsjekk på alle aktuelle anbefalinger, og oppsummering av 


dette er tatt inn i rapportens kapittel 8.  


 


I den sist oppdaterte versjonen (november 2015) omtaler KS tjueen tema med tilhørende KS 


anbefalinger for god eierstyring: 


 


                                                


 


 
2
 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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3.5.2 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, se anbefaling nr. 4. 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 (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, 


1. Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte  


2. Vurdering og valg av selskapsform  


3. Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet  


4. Utarbeidelse av eierskapsmeldinger 


5. Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter  


6. Gjennomføring av eiermøter 


7. Sammensetning og funksjon av eierorgan  


8. Gjennomføring av generalforsamlinger og representantskapsmøter 


9. Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor  


10. Valgkomité for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale selskap  


11. Kjønnsrepresentasjon i styrene  


12. Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene  


13. Styresammensetning i konsernmodell  


14. Oppnevnelse av vararepresentanter  


15. Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene  


16. Godtgjøring til styrerepresentanter  


17. Registrering av styreverv 


18. Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter  


19. Utarbeidelse av etiske retningslinjer  


20. Særlig om administrasjonssjefens rolle i kommunale foretak. 


21. Utøvelse av tilsyn og kontroll  
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administrasjonen i kommunen og selskapene samt andre som kan ha interesse av kommunen som 


eier av selskaper. (s.163 – 164). 


 


I KS anbefaling for god eierstyring nr. 4 (KS 2015) heter det at en eierskapsmelding minimum bør 


inneholde: 


1. Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid. 


2. Politisk styringsgrunnlag gjennom kommunens prinsipper for eierstyring 


3. Juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene. 


4. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder 


styringsdokumentene. 


5. Selskapenes samfunnsansvar knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv. 


 


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.  


 Etablere gode rutiner for evaluering og oppfølging.  


 Koordiner 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: 
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”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?” 


 


Det at eierne har definert klart ett formål og klare rammer for selskapet i selskapsavtalen er svært 


viktig, og det er dette som er med på å danne rammen for de eierstrategier som legges for 


selskapet. 


 


En god eierskapsmelding vil sikre et grunnlag for nødvendig styringssignaler til selskapene og 


tydeliggjøre de folkevalgtes ansvar. Den vil også bidrag til å skaffe oversikt over den samlede 


kommunale virksomhet og bidrag til mer åpenhet overfor omverdenen. 


 


Internt i kommunen må det også være gode rutiner for hvordan saker relatert til selskapene skal 


forankres/behandles. Forskning3 har vist at administrasjonen har en viktig støttefunksjon for at de 


folkevalgte skal kunne ivareta sin rolle på en god måte. Mange kommuner har derfor en funksjon 


som eierstyringssekretariat som skal sørge for at sakene blir forberedt og underlagt de nødvendige 


behandlinger i kommunen f.eks. slik at det kan gis instruks til kommunenes representant til 


generalforsamling/representantskapsmøte, eller for at en sak om endring av selskapsavtalen 


undergis nødvendig koordinering og lagt frem for kommunestyret.  


 


Oppsummering: 


 Kommunen må ha en eiermelding som tilfredsstiller grunnleggende krav til innhold 


 Det må fremgå en eierstrategi for hvert enkelt selskap 


 Kommunen må ha gode rutiner internt for hvordan de skal håndtere saker relatert til 


utøvelsen av sitt eierskap 


 


                                                


 


 
3
 NIBR-rapport 2015:1 Kommunale selskaper og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap 
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4 NÆRMERE OM NRBR  


4.1 Innledning 


NRBR er et interkommunalt brannvesen stiftet 17.12.2003. Hovedkontor ligger i Lørenskog. Nedre 


Romerike brann- og redningsvesen har syv brannstasjoner. Bjørkelangen, Løken, Fet og 


Sørumsand brannstasjon er deltidsstasjoner. Nittedal, Skedsmo og Lørenskog har kasernerte 


mannskaper. NRBR har 190 ansatte. Daglig leder er Jan Gaute Bjerke. NRBR har ansvar for brann- 


og redningsberedskap for sine eierkommuner og driver i tillegg 110-sentral for sine egne og for syv 


andre kommuner.  


 


4.2 Selskapets formål (fra selskapsavtalen datert 1. januar 2014) 


Selskapets formål er – etter instruks fra eierkommunene – å ivareta de plikter og oppgaver som 


eierkommunene er pålagt etter lover og forskrifter om brann- og redningsspørsmål, samt 


sivilforsvarsoppgaver. Konkret gjelder dette: 


 Lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 


brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) med tilhørende 


forskrifter. 


 Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensinger og om avfall (forurensingsloven), jf. §§ 43 


og 44 om beredskap mot akutt forurensing. 


 Lov av 25. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret 


(sivilforsvarsloven), §§ 12-15. 


 


Når det gjelder disse oppgavene forutsettes det at selskapet yter tjenester ihht de enhver tid 


gjeldende lover og forskrifter til alle kommunene. Tjenestenivået vedtas av representantskapet på 


grunnlag av en risiko- og sårbarhetsanalyse. En deltakerkommune har likevel anledning til å få 


levert tjenester utover dette nivået, mot kostnadsdekkende godtgjørelse.  


 


Henvendelser fra statelige myndigheter når det gjelder NBBRs virksomhet skal refereres til 


eierkommunene i egenskap av ansvarlige instanser etter lovverket. Eierne kan pålegge NRBR å 


utføre andre oppgaver for en eller flere av eierne som eierne finner hensiktsmessig. NRBR kan 


også ivareta alarmtjenester, drive kurs- og opplæringsvirksomhet innen sitt fagområde. All 


virksomhet utover ivaretakelse av pliktene etter de nevnte lover skal være godkjent av alle eierne, 


og skal drives med full kostnadsdekning. 


 


Som rammer for slik virksomhet gjelder: 


 


1. NRBR skal begrense sin sekundærvirksomhet til brann- og redningsrelaterte oppgaver, dvs 


oppgaver som er innenfor NRBRs kompetanse og som bidrar til NRBRs hovedmål om å 


redusere skader som følge av branner og ulykker. NRBR kan imidlertid yte andre tjenester til 


de enkelte eierkommuner mot betaling 
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2. I tillegg skal følgende krav og hensyn være styrende for slik virksomhet: 


- Virksomheten må ikke gå ut over kapasiteten til å dekke NRBRs kjerneoppgaver 


- Virksomheten må ikke føre til konkurransevridning i forhold til private virksomheter ved at 


brannvesenet subsidierer tjenester som også leveres av private i et marked. 


- Virksomheten må ikke gå ut over brannvesenets habilitet når det gjelder 


forvaltningsoppgaver (tilsyn med særskilte brannobjekter, tillatelser til lagring av 


brannfarlig vare osv.) 


- Virksomheten må være fullfinansiert og bør et netto inntektsbidrag som står i forhold til 


NRBRs ressursbruk på virksomheten. 


 


4.3 Styre 


Styret består pr i dag av følgende medlemmer; 


 


Marit Helene Ekvoll – styreleder 


Rune Alfred Holter  


Astri Aas-Hansen 


Elisabeth Hilda B Larsen 


Halvor Bing Lorentzen 


Kenneth Wangen 


Morten Dahl Helgesen 


 


Samlet godtgjøring til styret for 2015 utgjorde kr 363 400. 


 


Ifølge daglig leder opplever han å ha et godt og kompetent styre i forhold til sin rolle som 


administrativ leder av selskapet. 


 


4.4 Drift 


NRBR er delt inn i følgende avdelinger: forebyggende avdeling, operativ avdeling og stab. Disse 


avdelingene inngår alle i NRBRs juridiske enhet.  


 


Selskapet har avsatt personalressurser til oppfølging av sentral lovpålagte plikter som HMS-


reglement og etterlevelse av innkjøpsreglement, herunder reglene om offentlige anskaffelser.  


 


Selskapet bestreber seg på å ligge langt fremme på kompetanseutvikling innen sine fagfelt med 


spisskompetanse på alle relevante områder. NRBR drifter også Lahaugmoen kurs– og 


kompetansesenter sammen med Oslo brann- og redningsetat. 


 


Når det gjelder selskapets økonomiske stilling vises det til revisors beretning for 2015, se vedlegg 1.   


NRBR har etablert en låneramme i Kommunalbanken på i alt MNOK 25. Begrunnelsen for dette er 


at selskapet må gjøre investeringer relatert til driften hvor det er mer hensiktsmessig å benytte seg 


av denne enn å innhente bevilgninger fra eierne. 
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5 EIERMELDNINGER – RAMMEVILKÅR FOR 


EIERSTYRING 


5.1 Kommunenes eiermeldinger 


5.1.1 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 NRBR.  


 


Til grunn for revisjonens vurderinger legges KS-anbefaling nr. 4: 


 


Kommunestyrene bør hvert år fastsette overordnede prinsipper for sitt eierskap ved å utarbeide 


eierskapsmeldinger for alle sine selskaper:  


 


5.1.2 Kommunenes eiermeldinger 


Alle kommunene har vedtatt eiermeldinger. Revisjonens gjennomgang viser at meldingene for alle 


kommunene i all hovedsak omhandler og regulerer de tema som KS Eierforum anbefaler for 


eiermeldinger. 


 


Meldingene er for alle kommunene med delt i to hoveddeler – en del som regulerer prinsippene for 


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


(eierskapsstrategier). Her avviker Aurskog-Hølands fremstilling noe ved at de har valgt å ta 


utgangspunkt i de enkelte anbefalingen fra KS Eierforum. Fra samtlige eiermeldinger fremgår det en 


klart uttalt eierskapspolitikk som danner utgangspunktet for eierskapsutøvelsen.  


 


Det kommer videre frem at kommunene legger opp til at eiermeldingene skal legges frem for de 


enkelte kommunestyrene årlig.  


 


5.1.3 Oppfølgingen av eierskapet fra kommunene 


Internt i kommunen må det også være gode rutiner for hvordan saker relatert til selskapene skal 


forankres/behandles. Forskning har vist at administrasjonen har en viktig støttefunksjon for at de 


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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folkevalgte skal kunne ivareta sin rolle på en god måte. Mange kommuner har derfor en funksjon 


som eierstyringssekretariat som skal sørge for at sakene blir forberedt og underlagt de nødvendige 


behandlinger i kommunen f.eks. slik at det kan gis instruks til kommunenes representant til 


generalforsamling/representantskapsmøte, eller for at en sak om endring av selskapsavtalen 


undergis nødvendig koordinering og lagt frem for kommunestyret, nærmere om dette i kapittel 6.4 


 


Samtlige eiere i NRBR deltar i et eierstyringssekretariat som har som formål å bidra til at 


kommunenes målsetninger for de tjenester selskapene har ansvar for realiseres gjennom å utvikle 


kommunens rolle som eier og bruker overfor selskapene. 


 


Eierstyringssekretariatet er ikke et vedtaksorgan, men et administrativt samarbeidsorgan for eierne 


på saksbehandlernivå i samordning av syn og vedtak for de interkommunale selskapene som et 


ledd i rådmennenes fullførte saksbehandling av slike saker til kommunes eierstyringsorgan. 


 


Eierstyringssekretariatet hovedarbeids- og samarbeidsområde er å samordne kommunens 


synspunkter før saken behandles i kommunenes formannskap/kommunestyrer. 


 


Det er rådmennene som i fellesskap utpeker leder for eierstyringssekretariatet. Det er lagt opp til at 


eierne skal kunne holde tett kontakt med hverandre i alle saker som berører selskapene, og også 


utveksle saksfremlegg og finne frem til enighet rundt innstilling av de ulike sakene som skal være til 


behandling dersom det er hensiktsmessig. På denne måten vil man kunne unngå unødige 


diskusjoner som problemstillinger på representantskapsmøter som kan la seg løse i forkant. Dette 


igjen gir en enklere prosess for selskapets eierorgan i sin saksbehandling.       


 


Sørum  


Sørum kommune har over lengre tid arbeidet aktivt for å styrke eierstyringen av selskaper og 


foretak. Som en del av dette arbeidet organiserte kommunen et eget eiersekretariat. Sekretariatet 


ivaretar en rekke oppgaver som er sentrale i en god eierskapspolitikk, herunder forberedelse til 


representantskapsmøter, revidering av eiermeldingen etc.  


 


Sørum kommune deltar også i et interkommunalt eierstyringssekretariat på Nedre Romerike, se 


over. 


  


Aurskog-Høland 


Aurskog-Høland kommunes anser i sin eiermelding ikke administrasjonssjefens rolle som noen 


problemstilling ved oppfølging av eierskapet. 


 


Nittedal  


Nittedal kommune har i sin eiermelding presisert kommunelovens § 23 om rådmannens ansvar for å 


fremme saker som er forsvarlig utredet, herunder oppfølging av eierskap, til politisk behandling.   
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Rælingen 


Rælingen kommune har i sin eiermelding presisert kommunelovens § 23 om rådmannens ansvar for 


å fremme saker som er forsvarlig utredet, herunder oppfølging av eierskap, til politisk behandling 


 


Fet 


Fet kommune har i sin eiermelding presisert kommunelovens § 23 om rådmannens ansvar for å 


fremme saker som er forsvarlig utredet, herunder oppfølging av eierskap, til politisk behandling 


 


Lørenskog 


Lørenskog kommune har utover deltagelse i eierstyringssekretariatet ingen formaliserte rutiner for 


administrasjonens rolle ved oppfølging av eierstyring. 


  


Skedsmo 


Skedsmo kommune har utover deltagelse i eierstyringssekretariatet ingen formaliserte rutiner for 


administrasjonens rolle ved oppfølging av eierstyring. 


 


5.1.4 Kjennskap til eiermelding 


I revisjonens spørreundersøkelse til representantskapsmedlemmene ble det spurt om deres 


eierkommune har utarbeidet eiermelding. 3 av 11 representanter i denne undersøkelsen kjente ikke 


til dette. 
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6 HVORDAN PRAKTISERES EIERSTYRINGEN FOR 


NRBR? 


6.1 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 representantskapsmøter, 


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


representantskapsmedlemmene i utsendt spørreundersøkelse fra revisjonen. Det presiseres at 11 


av 14 representantskapsmedlemmer har besvart undersøkelsen, og vi anser dette som tilstrekkelig 


for at de mottatte tilbakemeldinger er representative.  


 


Sentrale eierføringer er også formålsbestemmelser i selskapsavtalen, eierstrategier og hvordan 


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


vil benyttes til å gi et innblikk i hvordan eierstyringen av selskapet følges opp. 


 


6.2 Eierstrategi 


NRBR inngår i samtlige eieres eierstrategi i deres respektive eiermeldinger.  


6.2.1 Særlig om mulig sammenslåing med ØRBR 


På representantskapsmøte i selskapet 14. juni 2016 ble det vedtatt å foreslå mandat og 


organisering av en utredning om felles brann- og redningsvesen på Romerike. Utredningen skulle 


fortas av styret i samarbeid med styret i ØRBR. Et sentralt tema i utredningen skulle også være en 


drøfting av utfordringen ved mange eiere samt en vurdering av hvilken eierform som i denne 


forbindelse er mest egnet. Forslag til mandat og organisering skal forelegges representantskapet i 


NRBR 27. oktober 2016. 


 


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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I sin tilbakemelding på spørreundersøkelsen gir samtlige besvarelser uttrykk for at de er kjent med 


planene om en utredning av muligheten for en eventuell fusjon mellom NRBR og ØRBR. Videre 


fremgår det at den vestlige informasjonskilden rundt dette er representantskapsmøtet og at 


representantene i noen eller stor grad har fått dekket sitt informasjonsbehov. 


6.3 Øvrige eierforhold 


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


gjort blant representantskapsmedlemmene, styret og intervju med daglig leder. 


 


6.3.1 Opplæring av de folkevalgte eierrepresentanter 


Over halvparten av representantskapsmedlemmene bekrefter enten at deres kommune ikke har 


etablert obligatorisk opplæring for sine eierrepresentanter eller ikke kjenner til dette.  


  


80 % av de som hadde slik opplæring anså denne i stor eller i noen grad som nyttig.  


 


At et flertall av representantskapsmedlemmene ikke har hatt obligatorisk opplæring er ikke i 


overensstemmelse med KS anbefaling nr 1. 


 


6.3.2 Om valg til styret, styreinstruks og styreevaluering 


Om lag halvparten av eierrepresentantene er kjent med at det er definert kriterier for og 


sammensetning av styret.  


 


At ca. 50 % av representantskapets medlemmer ikke er kjent med at de i deres kommunes 


eiermelding defineres slike kriterier synliggjør en svakhet i eieroppfølgingen relatert til en av eiernes 


mest sentrale oppgaver som valg og sammensetning av styret faktisk er.  


 


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


halvparten bekreftet at dette ikke ble gjort, men de øvrige ikke visste. Styret bekrefter at det foretas 


en slik evaluering, og at denne i stor grad rapporteres til eier. Avviket mellom 


representantskapsmedlemmenes oppfatning og de faktiske forhold tilsier enten at 


kommunikasjonen av evalueringen ikke er god nok, eller at denne faktisk ikke blir fulgt opp av de 


respektive medlemmer.   


 


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


besvarelsene hvor 4 av 11 svarte nei, 2 ikke visste, men 5 var kjent med dette. Det er utarbeidet 


styreinstruks som er vedtatt av representantskapet. 


 


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


som å følge opp styrets arbeid gjennom evaluering og ikke minst ha faktiske kunnskaper om 


hvordan rammer for styrets arbeid skal fastsettes gjennom styreinstruks. KS anbefaling nr 12 tilsier 


at styret bør evalueres hvert år og at det bør utarbeides styreinstruks.      
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På spørsmål om det er utarbeidet strategi for selskapet svarte et stort flertall bekreftende på dette. 


Når det gjelder om de var kjent med innholdet i strategien svarte alle, henholdsvis 60 % og 40 % av 


disse, at de i noen eller i stor grad var kjent med denne. Strategien er, slik det fremgår av 


årsberetningen fra 2015, avstemt med styret med utgangspunkt i de rammer som er lagt i 


eierstrategi og øvrige vedtak fattet i representantskapet.  


 


6.3.3 Instruks til daglig leder, etikkreglement m.m. 


Det er utarbeidet en stillingsbeskrivelse for daglig leder. Denne er inkludert i arbeidsavtalen. 


 


Fra styrets side følges daglig leder opp gjennom de rammer som er lagt i stillingsbeskrivelsen, i 


styremøtene, gjennom skriftlig rapportering og gjennom løpende uformell kontakt med styreleder. 


 


Det er vedtatt etiske retningslinjer for selskapet. 


 


6.3.4 Rapportering og eieroppfølging ut over generalforsamling 


Her fremgår det fra besvarelsene at representantskapet i hovedsak mottar informasjon fra daglig 


leder og gjennom regnskapsrapportering. Dette som en del av rutinene for rapportering til eierne av 


selskapet. En overvekt av besvarelsene bekreftet at den avgitte informasjon i noen til stor grad 


dekker eiernes informasjonsbehov. 


 


6.4 Eierrepresentasjon 


Samtlige av representantskapsmedlemmene bekrefter at de gis føringer fra eieren ved beslutning i 


enkeltsaker.  Av disse bekrefter alle at de følger disse føringene. Føringene gis i det alt vesentlige 


av formannskapet og i et mindretall av kommunestyret. 


 


Fra flere av representantskapsmedlemmene blir det fremholdt at det det er positivt med et bundet 


mandat fordi det gir forutsigbarhet. Fra andre igjen blir det sagt at man på denne måten mister 


fleksibilitet og at det er vanskelig å få til endringer og at saker må utsettes til nytt, endret mandat blir 


gitt. 
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7 REVISJONENS SAMLEDE VURDERINGER OG 


ANBEFALINGER 


7.1 Oppsummering 


På neste side følger en oversikt som oppsummerer revisjonens funn og som vurderer disse opp mot 


anbefalinger om god eierstyring fra KS, se nærmere om disse under kapittel 3. 


 


Utgangspunktet for en eierskapskontroll er den enkelte eiers oppfølging av eierskapet. I et eierskap 


med flere eiere blir i tillegg den samlede oppfølgingen av sentral viktig for hvordan eierskapet 


utøves.  Derfor vil vi der det er hensiktsmessig i oversikten ta utgangspunkt i eierorganets samlede 


utøvelse av eierskapet. At denne tilnærmingen er nødvendig styrkes av at eierkommunenes 


oppfølging er lagt til et eierstyringssekritariat, se over, som har som formål å fasilitere dette arbeidet 


for eierne.    
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KS anbefaling for godt eierskap – status for eierskapsoppfølging av NRBR IKS 


Nr  Anbefaling NRBR IKS Eierkommune Kommentar 


1  Obligatorisk opplæring av og 


informasjon til folkevalgte 


 Nei Eierne har lagt til rette for dette, 


men over halvpartene av  


repskapsmedlemmene 


bekrefter at de ikke har hatt 


obligatorisk opplæring for 


folkevalgte 


2 Vurdering og valg av 


selskapsform 


 Ja  


3 Fysisk skille mellom monopol 


og konkurransevirksomhet 


 Ja Det er etablert markedsområder 


som inngår i en fri 


markedssituasjon 


(alarmtjenester). Her har 


selskapet over tid gjort en 


betydelig innsats for å skille 


dette området fra de øvrige 


lovpålagte områdene i 


virksomheten    


4 Utarbeidelse av 


eierskapsmeldinger  


 ja Samtlige eiere har utarbeidet 


eiermelding 


5 Utarbeidelse og revidering av 


selskapsstrategi og 


selskapsavtale/vedtekter  


Ja Ja   


6 Gjennomføring av eiermøter 


Tilsyn og kontroll med 


kommunale foretak og med 


forvaltningen av kommunenes 


interesser i selskaper 


 Ja  


7 Sammensetning og funksjon 


av eierorgan   


 Ja  


8 Gjennomføring av 


generalforsamlinger og 


representantskapsmøter 


 Ja  
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Nr  Anbefaling NRBR IKS Eierkommune Kommentar 


9 Sammensetningen av styret. 


Eiers krav til profesjonelle 


styrer i kommunal sektor 


 Ja/Nei Dette er fastsatt i 


eiermeldingene, men halvparten 


av 


representantskapsmedlemmene 


er ikke kjent med at det i deres 


eiermelding fremgår krav til valg 


og sammensetning av styret. 


10 Valgkomité for 


styreutnevnelse i 


aksjeselskap og 


interkommunale selskap 


 Ja  


11 Kjønnsmessig balanse i 


styret.  


 Ja  


12 Rutiner for å sikre riktig 


kompetanse i selskapsstyrene  


 Ja, delvis Det er etablert rutiner for og det 


gjennomføres evaluering av 


styret. Resultatene blir imidlertid 


i liten grad  gjennomgått av 


eiere 


13 Styresammensetning i 


konsernmodell  


I/A   


14 Oppnevnelse av 


vararepresentanter  


 Ja  


15 Habilitetsvurderinger og 


politisk representasjon i 


styrene 


 Ja  


16 Godtgjøring av styreverv  Ja  


17 Registrering av styreverv   Ja  


18 Arbeidsgivertilhørighet i 


selvstendige rettssubjekter  


Ja   


19 Utarbeidelse av etiske 


retningslinjer  


Ja   
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Nr  Anbefaling NRBR IKS Eierkommune Kommentar 


20 Særlig om 


administrasjonssjefens rolle i 


kommunale foretak. 


 Ja Det er etablert et 


eierstyringssekritariat hvor 


NRBR IKS blir fulgt opp 


21 Utøvelse av tilsyn og kontroll  Ja  


 


 


7.2 Vurderinger og anbefalinger 


Problemstilling 1: 


Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 


a. Har 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? 


 


 


Om problemstilling 1 a. 


Revisjonens undersøkelser viser i all hovedsak at eierstyringen av selskapet er tilfredsstillende. De 


grunnleggende styringsverktøy som i utgangspunktet legger til rette for en sikker og effektiv 


eierutøvelse er etablert gjennom de respektive eieres eiermeldinger, etablering av 


eierstyringssekretariat og rutiner for mandatering av representantskapsmedlemmene på eiermøter. I 


eiermeldingene er det nedfelt generelle prinsipper for eierstyringen og etablert en konkret 


eieravtale/strategi.  


 


3 av 11 eierrepresentanter i revisjonens spørreundersøkelse sier at de ikke kjenner til at deres 


kommune har utarbeidet dette. Med utgangspunkt i at alle eiere faktisk har utarbeidet slik 


eiermelding, kan mangelen på kunnskap om dette indikere at disse tre ikke har satt seg tilstrekkelig 


inn i eierrollen. 


 


Om problemstilling 1 b. 


Våre undersøkelser viser også her at representantskapsmedlemmene i utgangspunktet følger opp 


sine eierinteresser i tråd med føringer fra eier og lovpålagte krav. Vi har heller ikke avdekket funn 


som tilsier at selskapet driver utfor sin formålsparagraf eller er i brudd med øvrige beslutninger fattet 


av representantskapet. Vi har imidlertid avdekket enkelte forhold vi anser å bryte med normer for 


god eierstyring. Nedenfor følger noen nærmere kommentarer knyttet til enkelte funn. 


 


Av representantskapsmedlemmene har mer enn halvparten bekreftet at de ikke har hatt obligatorisk 


opplæring for folkevalgte. At en så vidt vesentlig andel ikke er undergitt dette øker risikoen for at 


eieroppfølgingen ikke er kvalitetssikret, noe som igjen avviker fra KS anbefaling nr 1.  
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Halvparten av representantskapsmedlemmene kjenner ikke til at det er etablert kriterier for valg og 


sammensetning av stryet. Valg av styre er en av eierorganets viktigste oppgaver og en manglende 


kunnskap om hvilke rammer som gjelder for styresammensetningen svekker eiernes evne til å 


besørge en styresammensetning i tråd med gjeldende føringer. Dette er ikke i tråd med KS 


anbefaling nr 9. 


 


6 av 11 representantskapsmedlemmer var ikke klar over at det var etablert styreinstruks. Dette 


indikerer etter revisjonens syn en risiko for at et flertall av medlemmene ikke har satt seg inn et helt 


sentralt tema for en hensiktsmessig utøvelse av eierrollen.  


 


Ingen av representantskapsmedlemmene er kjent med at det det foretas en evaluering av styret 


som av styret bekreftes kommunisert dem. Fra KS Eierforums anbefaling nr 12 fremgår det at 


eierne nettopp bør sørge for at det gjøres en slik evaluering blant annet for å sikre at styrets 


sammensetning og samlede kompetanse er best mulig.   


 


Oppsummeringsvis har etter revisjonens syn eierne etablert tilfredsstillende rutiner for oppfølging av 


eierskapet. Våre funn indikerer imidlertid at representantskapsmedlemmene på noen sentrale 


områder mangler kunnskap om helt sentrale elementer ved eierskapsutøvelsen. Dette kan 


innebære en reell svekkelse i kvaliteten på rolleforståelsen og dermed også utøvelsen av eierskapet 


i eierorganet. 


 


Anbefalinger 


På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen anbefaler revisjonen i tråd med KS anbefalinger 


for god eierstyring:  


 Det bør etableres rutiner for deltagelse av representantskapsmedlemmene på obligatorisk 


opplæring av folkevalgte. 


 Representantskapet bør sette seg inn i styreevalueringen og følge opp denne.  
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Jessheim 3. oktober 2016 


 


 


 


                                    
             


Oddny Ruud Nordvik      Øyvind Schage Førde 


avdelingsleder       advokat 


forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 
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Vedlegg 1 
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Representantskapets vedtak av årsberetning  


 


 








 


Saker til behandling 2016 


Kontrollutvalget i Aurskog-Høland kommune 
 


Møte Saker 


I hvert møte eller når 


kontrollutvalget 


bestemmer det 


 Postjournal 


 Rapportering fra revisjonen   


 Oversikt over saker til behandling og saker til oppfølging 


 Referatsaker 


 Eventuelt 


27. januar 
Kl. 18:00 


 


 Overordnet analyse Aurskog-Høland kommune – opplegg og fremdrift 


 Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling. 


 Sak om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR)  


 Henvendelse til kontrollutvalget – Bjørkelangen skole. 


 Kontrollutvalgets årsplan for 2016 


 Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 


 Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt 


 Engasjement brev fra Romerike Revisjon IKS 


 Orientering om overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for 
regnskapsrevisjon 2015  


2. mars 
Kl. 18:00 


 Overordnet Analyse fvl. - sekretariatet legger frem et utkast til 
overordnet analyse for 2017 - 2020. Kontrollutvalget drøfter 
risikoområder og vesentlighet. 


 Endelig rapport - Sak om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) 


20. april 
Kl. 18:00 


 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015. 


 Diskusjonsnotat for bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 
innenfor områdene bygging av svømmehall, skole og helsehus. 


 Habilitet i kontrollutvalget  


31. mai (tir.) 
Kl. 18:00 


 Ordfører er invitert til å gi innspill på risikoområder i forbindelse med 
overordnet analyse 2017 – 2020 


 Overordnet Analyse forvaltningsrevisjon - kontrollutvalget sluttfører 
diskusjonen om risikoområder og vesentlighet, og prioriterer 
områder/tema samt hvordan utvalget vil jobbe med dem 


 Prosjektplan – tidligfase i utbyggingsprosjekter 


 Eierskapskontroll – Aurskog-Høland Utbyggingsselskap AS  


7. september 


Kl. 18:00 


 


 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 


 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020 


 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2017  


 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon 


 Henvendelse til kontrollutvalget 


19. oktober 


Avlyst 


 . 


 . 


 . 


  







 


Møte Saker 


23. november  


Kl. 18:00 


 Kontrollutvalgets årsplan for 2017 


 Rapportering fra RRI på ressurser 


 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020 (avklare 2 


selskaper) 


 Eierskapskontroll – Nedre Romerike Brann og Redningsvesen IKS 


2017  Behandle forvaltningsrevisjonsprosjekt tidligfase i utbyggingsprosjekter 


- mars 2017. 


 Bestille nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt (sykehjem) 


 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2016 


Annet   


 








 


 


  
Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en 


årsplan. Planen angir hovedmålene for 


kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en 


strategi for hvordan utvalget ønsker å 


ivareta oppgavene sine. Planen 


inneholder også en oversikt over de 


områder som er prioritert og hvilke 


kontroll- og tilsynsoppgaver som vil stå i 


fokus. 


Årsplan 2017 
Kontrollutvalget i Aurskog-


Høland kommune 


Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
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Innledning 
Kommunene er samfunnets viktigste velferdsprodusenter og forvalter betydelige ressurser 


på vegne av innbyggerne. Omfanget av og bredden i den kommunale 


tjenesteproduksjonen medfører behov for utstrakt styring og kontroll. Egenkontrollen er et 


viktig element i det lokale folkestyret, og skal bidra til å styrke allmenhetens tillit til 


forvaltningen i tillegg til å bidra til at kommunen når de mål som er satt. 


 


Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for å føre løpende kontroll og tilsyn med 


forvaltningen på kommunestyrets vegne.
 
I samspillet mellom kommunestyret og 


kontrollutvalget er god dialog og informasjonsutveksling sentralt.  For at utvalget skal være 


i stand til å fylle sin funksjon, er det avhengig av bistand og tjenester fra sekretariat, 


administrasjon og revisjon. Det er viktig å legge til rette for god og åpen dialog som skaper 


en gjensidig forståelse og klar ansvars- og oppgavefordeling mellom kontrollutvalget, 


sekretariatet, administrasjonen og revisjonen. 


 


Kontrollutvalgets oppgaver er omfattende, og knytter seg både til tilsyn med den 


kommunale forvaltningen og til tilsyn med revisjonens arbeid og kommunale selskap. 


Dette innebærer å iverksette forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre undersøkelser 


i kommunen, samt påse at kommunens regnskap blir betryggende revidert. 


Kontrollutvalget har ikke myndighet til å fatte vedtak som binder forvaltningen, og kan 


heller ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av folkevalgte organer. 


 


I hvert møte legger sekretariatet frem en oversikt med saker som skal behandles i møtene 


fremover. Oversikten vil bli oppdatert fortløpende, og er et viktig plandokument for 


kontrollutvalget. Her kan rådmannen og revisor foruten publikum følge med på når sakene 


er planlagt behandlet.  


 


Kontrollutvalget i Aurskog-Høland 
Kontrollutvalget i Aurskog-Høland består av 5 medlemmer.  


 


Medlemmer:  


1. John-Arne Dalby (H) - leder 


2. Rikart Pettersen (FRP) 


3. Eva Bjøreng (AP) - nestleder 


4. Lars Henrik Sundby (SP) 


5. Unni Skullerud Førrisdahl (KRF)  


 


Varamedlemmer 


Varamedlemmer for Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig folkeparti er følgende: 


1. Jarle Bergsjø (SP) 


2. Trond Ydersbond (SV) 


3. Odd Gunnar Holtet (AP) 


4. Vigdis Tvete (AP) 


 


Varamedlemmer for Høyre og Fremskrittspartiet er følgende: 


1. Roy Tuhus (FRP) 


2. Hans Martin Presterud (H) 


3. Inger Lise Melby Nøstvik (H) 
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Møteplan 2017 
Kontrollutvalgets møter avvikles for åpne dører, i tråd med kommunelovens § 31. 


Kontrollutvalget har vedtatt følgende møteplan for 2017: 


Onsdag 25. januar  


Onsdag 29. mars  


Onsdag 24. april  


Onsdag 21. juni  


Onsdag 6. september  


Onsdag 18. oktober 


Onsdag 22. november  


 


Kontrollutvalget starter sine møter kl. 18:00, og møtene holdes i Aurskog-Høland rådhus.  


Kontrollutvalgets hovedfokus i 2017 
 


Generelt tilsyn med forvaltningen og orienteringer 
Det generelle tilsynet med forvaltningen gjennomføres i hovedsak gjennom orienteringer 


fra administrasjonen – det tas fortløpende stilling til dette.   


 


Henvendelser til kontrollutvalget, utvalgets egne observasjoner og initiativ, samt saker hvor 


kommunen har vært omtalt i media vil fortløpende bli fulgt opp.  


 


Kontrollutvalget vil følge opp alle kommunestyre saker som er initiert av kontrollutvalget. 


For å bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for at ansatte i kommunen skal bli 


kjent med kontrollutvalget, kan utvalget besøke ulike kommunale virksomheter. Erfaring 


viser at virksomhetsbesøk gir et godt innblikk i den kommunale virksomheten. 


Tilbakemeldinger fra etatene er at også de opplever besøkene som positive. Kontrollutvalget 


ønsker å gå på virksomhetsbesøk til følgende virksomheter i 2017: 


o x 


o x 
 


Følge opp tilsyn fra andre som Fylkesmannen 
Sekretariatet vil fortløpende legge frem aktuelle og relevante tilsynsrapporter fra 


Fylkesmannen og andre statlige tilsynsorganer.      


 


Undersøkelser 
Kontrollutvalget bestiller mindre undersøkelser etter behov. En undersøkelse vil i all hovedsak 


dreie om et spesifisert område, saksfelt e.l.  


 


Uttalelse til årsregnskapet  
Kontrollutvalget har en plikt til å påse at regnskapsrevisjonen skjer på en betryggende måte.  


 


I henhold til kontrollutvalgsforskriften § 7, skal kontrollutvalget på bakgrunn av 


revisjonsberetningen, avgi en uttalelse om årsregnskapet. Denne skal avgis til kommunestyret, 
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med kopi til formannskapet før dette behandler regnskapet.  


 


Kontrollutvalget har et ansvar i forhold til oppfølging av revisjonens merknader. Dette er 


merknader som er gitt i nummererte brev, jf. forskrift om revisjon § 4, 2. ledd.    


 


Forvaltningsrevisjoner 
Kontrollutvalget har utarbeidet en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 2017 - 


2020. Planen er basert på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og 


vesentlighetsvurderinger. Den overordnede analysen skal gi svar på hvilke områder det er 


mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke.   


 


Kontrollutvalget har prioritert følgende prosjekter i perioden 2017-2020: 


 Tidligfase i utbyggingsprosjekter 


 Flykningsområdet 


 Hjemmesykepleie 


 IKT området 


 Pedagogisk arbeid/spesialundervisning 


 Psykisk helse og rus 


 NAV 


 Vedlikehold av bygningsmasse 


 Vedlikehold av kommunale veier 


 Selvkostområdet 


 Fastlegeordningen 


 Internkontroll av kommunens kjøretøy, utstyr og materiell 


 Hel- og deltidsstillinger 


 Kompetanse og sårbarhetsbetraktninger 


 


Kontrollutvalget har bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt om tidligfase i 


utbyggingsprosjekter. Dette prosjektet behandles i mars 2017.    


 


Kontrollutvalget er gitt fullmakt til å gjøre endringer i planen ved behov, slik at også andre 


områder enn det som er prioritert i planen kan velges.  


 


Kontrollutvalget vedtar på bakgrunn av prioriteringene i plan for forvaltningsrevisjon 


konkrete bestillinger av prosjekter i form av en bestillingsdialog med revisjonen i 


forbindelse med utarbeidelse av prosjektplan.   


 


Kontrollutvalget bestiller et nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt Q1 2017.   


 


Kontrollutvalget behandler prosjektrapportene og rapporterer til kommunestyret, og følger 


deretter opp rapportene i tråd med kommunestyrets vedtak.  


 


Selskapskontroller 
Kontrollutvalget har utarbeidet en plan for gjennomføring av selskapskontroll 2017 - 2020. 


Planen er baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og 


vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroller. Den 


overordnede analysen skal gi svar på hvilke selskaper det er mest vesentlig for 


kontrollutvalget å undersøke.  
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Kontrollutvalget har prioritert følgende prosjekter i perioden 2017-2020: 


 xx 


 xx 


 


De fleste selskaper er eid av flere kommuner. Kontrollutvalgslederne på Romerike har hatt 


et felles møte for å drøfte samordning av selskapskontrollene. Lederne var enig om at de 


største kommunene tar ansvar for kontroll i de største selskapene, og at alle 


eierkommunenes kontrollutvalg mottar og behandler rapportene. På denne måten deles 


resultatene. Kontrollutvalget vil behandle en felles sak Q1 2017 som oppsummerer alle 


utvalgenes prioriterte kontroller, og foreslå en tidsplan for gjennomføringen.  


 


Kontrollutvalget behandler prosjektrapportene og rapporterer til kommunestyret, og følger 


deretter opp rapportene i tråd med kommunestyrets vedtak. 


 


Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
Etter kontrollutvalgsforskriften § 18 skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for 


kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette forslaget bør foreligge tidsnok til at 


kommunen kan få innarbeidet dette i sine budsjetter. Kontrollutvalget vil behandle denne 


saken i sitt september møte 2017.  


 


I forslaget ligger rammen for kontrollutvalgets virksomhet, revisjonens virksomhet og 


sekretariatets virksomhet. Kontrollutvalgets forslag skal følge budsjettsaken til 


kommunestyret.   
 


Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, jf. 


Kontrollutvalgsforskriften § 4. Kontrollutvalget vil få en sak i 2017 om hvordan påseansvaret 


best kan ivaretas. 


 


Følgende rapporter fra Romerike Revisjon IKS er et ledd i arbeidet med å påse at 


revisjonsordningen er forsvarlig: 


 Oppdragsansvarlig revisorer avgir skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet (sept.). 


 Overordnet revisjonsstrategi fra Romerike Revisjon IKS (jan/feb). 


 Rapport på ressursbruk for revisjonsåret 2015/2016 (sept/nov.).  


 


Romerike Revisjon IKS rapporterer som regel om sin virksomhet i hvert 


kontrollutvalgsmøte. 


 


Kontrollutvalgets rapportering 
Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret. 


 


Kontrollutvalget rapporterer fortløpende til kommunestyret når det er viktig at dette blir 


holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak. 


 


Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 behandles i det første møtet i 2017, og oversendes 


deretter kommunestyret til orientering. Årsrapporten skal gjenspeile kontrollutvalgets 
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samlede aktiviteter. Årsplan for 2018 behandles i siste møte i 2017. Rapportene sendes 


kommunestyret til orientering.  


 


Øvrige oppgaver og aktiviteter  
Kontrollutvalget har behov for en jevnlig oppdatering av sine kunnskaper. Det er i 


budsjettet lagt opp til at utvalget har mulighet til å delta på NKRFs 


kontrollutvalgskonferanse 1-2 februar 2017.  


 


Kontrollutvalgene på Romerike har en felles møteplass for kontrollutvalgsarbeidet. Dette 


holdes i regi av sekretariatet. Aurskog-Høland kontrollutvalg deltar på dette. 


 


Kontrollutvalgslederne på Romerike har også opprettet en egen møteplass. I siste møte ble 


blant annet plan for selskapskontroll diskutert, og dette vil bli fulgt opp gjennom dette 


kollegiet i januar 2017.      


 


Kontrollutvalgets leder eller nestleder vil være til stede i kommunestyret når saker som 


berører kontrollutvalget blir behandlet.  


 


Kontrollutvalget og sekretariatet vil fortsette arbeidet med å informere om kontroll og 


tilsyn, blant annet gjennom hjemmesiden til sekretariatet – www.rokus.no.  


 


 


 


 


Bjørkelangen 23.11.2016  


 


 


 


John Arne Dalby  


Kontrollutvalgsleder  


 


                                                                        Øystein Hagen 


                                                                        Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 



http://www.rokus.no/
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Innledning 
I kommunal sektor er det blitt mer og mer vanlig å organisere deler av tjenesteproduksjonen 


utenfor den ordinære kommunale forvaltningen. Dette kan være aksjeselskaper, 


interkommunale selskaper eller andre selvstendige rettssubjekter.  


Selskapsorganisering kan utgjøre en utfordring for folkevalgt styring, innsyn og kontroll, på 


grunn av at de ligger utenfor kommunestyrets direkte styring og administrasjonssjefens 


internkontroll. Hvordan kommunestyret forvalter eierskapene sine er viktig for å sikre 


kvalitet på tjenester og god forvaltning av kommunens verdier. God forvaltning av 


eierskapene er også viktig for kommunens omdømme.  


 


Om selskapskontroll 
Selskapskontroll er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget, og er et viktig 


virkemiddel for å sikre at selskapene underlegges folkevalgt styring og kontroll. 


Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide plan for gjennomføring av 


selskapskontroll. Planen skal være basert på en overordnet analyse av kommunens eierskap 


ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Hensikten er å identifisere behovet for 


selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene. 


Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens 


interesser i selskaper. Dette gjelder interkommunale selskaper, aksjeselskaper og 


interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter. I prinsippet gjelder innsynsretten 


overfor selskaper som fullt ut er eid av kommuner og fylkeskommuner.  


I hovedsak skilles det mellom eierskapskontroll, som er obligatorisk, og frivillig 


forvaltningsrevisjon. Praksis tilsier at det kan være en glidende overgang mellom disse to 


hovedkategoriene. I Kontrollutvalgsboken1 blir dette illustrert med følgende figur.  


 


Formålet med eierskapet og eventuelle prinsipper for hvordan eierstyringen utøves, er et 


godt utgangspunkt for kontrollutvalget når de skal påse at eierskapene forvaltes i tråd med 


kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 


Eierskapskontroll fokuserer på hvordan kommunen utøver eierstyring, og om den som 


representerer kommunens interesser på generalforsamlingen eller i representantskapet 


                                                             
1 Kontrollutvalgsboken, utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2016 







treffer beslutninger i samsvar med relevant lovgivning, og for øvrig opptrer i tråd med 


kommunens vedtak og forutsetninger for forvaltningen av eierinteressene. 


Problemstillinger ved eierskapskontroll kan være: 


 Har kommunen etablert tydelige føringer for eierskapene sine? Har kommunen en 
eierskapsmelding? 


 Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? Har kommunen etablert rutiner 
for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? Er rutinene gode nok, og blir de 
etterlevd? 


 Er det god kommunikasjon mellom aktørene (eierrepresentant og eierforsamling, 
styret og daglig leder)? 


 Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og 
selskapsledelse? 
 


Forvaltningsrevisjon i selskaper kan være aktuelt dersom tips, politiske vedtak eller endrede 
føringer gjør at kontrollutvalget mener det er forhold som trenger å bli nærmere undersøkt. 
Funn fra tidligere eierskapskontroll kan også aktualisere forvaltningsrevisjon i selskaper.  
 


Forvaltningsrevisjon vil si systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse 
og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Tema for forvaltningsrevisjon 
i selskaper kan være: 


 Måloppnåelse 


 Offentlige anskaffelser 


 Habilitet 


 Etikk og samfunnsansvar 


 Arbeidsmiljø 


 Økonomisk drift 
 


Dersom kommunen har oppnevnt medlemmer til styret i selskapet, kan det også være 
aktuelt å vurdere hva slags rolle disse har for å sikre at selskapet drives innenfor 
kommunestyrets forutsetninger og engasjement i selskapet. 
 


Forvaltningsrevisjon er valgfri og således ikke en obligatorisk del av selskapskontrollen. I de 
tilfeller der det er nødvendig å gjennomføre en forvaltningsrevisjon, er hensikten å gi 
kommunestyret relevant informasjon om selskapet. 
 


Selskapskontroll kan i prinsippet gjennomføres i alle typer selskaper, men omfanget av 
selskapskontrollen påvirkes av eierforholdene i selskapene. Innsyns- og 
undersøkelsesretten til kontrollutvalget er forbeholdt følgende selskaper: 


 Interkommunale styrer etter kommuneloven § 27 som er eget rettssubjekt 


 Interkommunale selskap (IKS) 


 Heleide kommunale aksjeselskap kommunen eier alene eller sammen med andre 
kommuner 


 Heleide datterselskap til slike selskaper 
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Overordnet analyse 
I dette kapitlet behandles grunnleggende spørsmål som hva kommunen eier, hvordan 


eierskapet forvaltes, hvor vesentlig det enkelte selskapet er og hvilken risiko som er knyttet 


til det enkelte eierskap. Basert på denne analysen kommer kontrollutvalget frem til hvilke 


selskaper som er aktuelle for selskapskontroll.  


Kommunens eierskap 
Aurskog-Høland kommune har i eiermeldingen beskrevet 18 eierskap (foruten stiftelser 


andelslag, BA-selskaper mv.). Disse er omtalt nærmere under Faktaark for selskaper. 


Kontrollutvalget har vurdert risiko og vesentlighet for alle disse.  


Forvaltning av kommunens eierskap - eiermeldingen 
Formålet med eiermeldingen for Aurskog-Høland er at eierskapsmeldingen skal gi en 


oversikt over kommunens eierskap og engasjement i ulike selskaper. Dette kan være 


aksjeselskaper, interkommunale selskaper, vertskommuneselskap, stiftelser mv. 


Eierskapsmeldingen skal gi anbefalinger om hvordan kommunen kan utøve et godt eierskap, 


god selskapsledelse og god kontroll av selskapene. Dette kan skje gjennom eiermøter, 


formålsdiskusjoner og selskapsstrategier. 


Kommunens første Eierskapsmelding ble vedtatt av kommunestyret 3. mai 2010. 


Eierskapsmeldingen er med dette dokumentet oppdatert i forhold til selskapene, KS-


anbefalingene er gjennomgått og tiltak i forrige melding er vurdert. 


Vurdering av eierskapets vesentlighet 
Hvert enkelt selskap er vurdert ut fra ulike perspektiver på vesentlighet og de målsettinger 


kommunen har med eierskapet. Sentrale vesentlighetsmomenter er om selskapet 


 Forvalter store økonomiske verdier 


 Utfører viktige kommunale oppgaver 


 Har betydning for lokalsamfunn, arbeidsplasser el. 


 Politisk interesse og prestisje 


 Betydning for omdømme 


Vurdering av risiko knyttet til det enkelte eierskap 
Etter at vesentlighet er vurdert, vurderes risiko, eller «hvor stor er sjansen for at viktige mål 


ikke oppnås?» Eksempler på indikasjoner på risiko er: 


 Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunestyrets mål for selskapet  


 Risiko for at den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet ikke gjør dette i 
samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger 


 Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med lover og regler 


 Risiko for at selskapet ikke drives på en økonomisk forsvarlig måte 


 Negativ økonomisk utvikling 


 Negativ medieoppmerksomhet 







Kommunens eierskap 
Aurskog-Høland kommune har eierinteresser i følgende virksomheter: 


Aksjeselskap 


 Aurskog-Høland Utbyggingsselskap AS 


 ASVO Bjørkelangen AS 


 Bjørkelangen stasjon AS 


 Haldenvassdragets kanalselskap AS 


 Neverstua AS 


 Norasonde AS 


IKS (Interkommunale selskaper) 


 Romerike krisesenter IKS 


 Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 


 Romerike Revisjon IKS 


 Nedre Romerike Brann og Redningsvesen IKS (NRBR) 


 Romerike avfallsforedling IKS (ROAF) 


Andre samarbeidsordninger 


 Barnevernsvakten på Nedre Romerike 


 Administrativt vertskommunesamarbeid på utvalgte områder i barnevernet 


 Beredskapsutvalg mot akutt forurensing. 


 Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI) 


 Samarbeidsrådet på Nedre Romerike (SNR) 


 Skåningsrud skole og ressurssenter 


 Samarbeidsavtaler med Rømskog kommune 


Tidligere kontroller 
Det har vært gjennomført eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS, Norasonde AS og 


Aurskog-Høland Utbyggingsselskap AS i forrige periode. Nedre Romerike Brann og Redning 


IKS (NRBR) er under arbeid og behandles høsten 2016. Formålet var å gjennomgå og vurdere 


om eiernes oppfølging av eierskapet i selskapene utøves etter kommunestyrets vedtak og 


forutsetninger. 


Prioriterte prosjekter for selskapskontroll i planperioden 
Kontrollutvalget ønsker å konsertere seg om kontroll i følgende selskaper:  


Selskap Involverte eiere 


Romerike 


Avfallsforedling 


IKS (ROAF) 


Skedsmo, Lørenskog, Fet, Gjerdrum, Nittedal, Sørum, 


Enebakk og Aurskog-Høland  


Jobberiet Aurskog-Høland kommune 100 % 
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Aurskog-Høland 


utbyggingsselskap 


AS 


Aurskog-Høland kommune 100 % 


 


Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre eierskapskontroller i ROAF, Jobberiet og 


utbyggingsselskapet. 


Tidligere funn fra selskapskontroll i ROAF: «Det anbefales at det gjennomføres bevisstgjøring 


av i eierrollen for representantskapets medlemmer».  


Jobberiet er et nytt selskap som er en fusjon av ASVO og Neverstua. 


Tidligere funn fra selskapskontroll i Utbyggingsselskapet var: «Ingen konkrete anbefalinger». 


 


De fleste selskaper er eid av flere kommuner. Kontrollutvalgslederne på Romerike har hatt et 


felles møte for å drøfte samordning av selskapskontrollene. Lederne var enig om at de 


største kommunene tar ansvar for kontroll i de største selskapene, og at alle 


eierkommunenes kontrollutvalg mottar og behandler rapportene. På denne måten deles 


resultatene. Kontrollutvalget vil behandle en felles sak som oppsummerer alle utvalgenes 


prioriterte kontroller, og bestemme en tidsplan for gjennomføringen. Hver enkelt kontroll vil 


bli bestilt av kontrollutvalget. 


Gjennomføring av selskapskontroll 
Det er få føringer for hvordan selskapskontrollen skal gjennomføres, og omfang og fokus kan 


variere fra selskap til selskap. Kontrollutvalget foretar en bestilling av den enkelte 


selskapskontrollen med nærmere angivelse av innretning av undersøkelsen. I selskaper der 


flere kommuner er eiere, vil sekretariatet samordne kontrollen gitt at flere kontrollutvalg har 


prioritert samme selskap. Det er Romerike Revisjon IKS som utfører selskapskontrollen. 


NKRF har utarbeidet en praktisk veileder for selskapskontroll med fokus på eierskapskontroll 


som kan legges til grunn for arbeidet. I de tilfeller der forvaltningsrevisjon inngår, skal 


standarden RSK 001 legges til grunn for arbeidet.  


Rapportering av gjennomførte selskapskontroll 
Kontrollutvalget rapporterer fortløpende arbeidet med selskapskontroll til kommunestyret. I 


tillegg rapporteres det i utvalgets årsrapport.  


Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte selskapskontrollen skal følges opp, og 


kontrollutvalget følger opp vedtakene. Kontrollutvalget skal også avgi rapport til 


kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til rapportene er blitt ivaretatt. 


Rullering av planen 
Denne planen er utarbeidet med tanke på selskapskontroll i kommende 4-årsperiode. I 


tillegg til løpende vurdering av planen vil kontrollutvalget vurdere om den bør revideres 







etter 2 år. Kontrollutvalget ber kommunestyret om fullmakt til å fravike de vedtatte 


prioriteringene i planen basert på slike vurderinger, eller hvis andre forhold tilsier det. 


 


 


 


 


Faktaark selskaper 
 


Aurskog-Høland Utbyggingsselskap AS 
 


 


Organisering/selskapsform Aksjeselskap 


Formål Gjeldende vedtekter er fastsatt av kommunestyret 15. juni 2015 
 


Selskapets formål er å tilrettelegge for utvikling av nye og bevaring 
av eksisterende arbeidsplasser i Aurskog-Høland kommune, samt 
bidra til å profilere og markedsføre Aurskog-Høland som en 
interessant kommune å drive næringsvirksomhet i. 
Dette gjøres ved å erverve næringsområder for næringsformål og 
utvikle disse for videresalg og leie, og delta i byggevirksomhet av 
næringsbygg for salg eller utleie. 


Etablert 24.06.86. Reetablert i 1996 med formål å styrke 
næringsutviklingen i kommunen. 


Eierandeler 100 % (9314 aksjer). Samlet aksjekapital: kr. 9.314.000. 


Tilskudd/økonomi/låneopptak Ingen driftstilskudd fra kommunen. 


Generalforsamling Aksjeselskap. Formannskapet er eierrepresentant på 
generalforsamlingen (vedtektenes § 6). Generalforsamlingen velger 
leder og nestleder i styret. 


Styret Styret består av 1 til 5 medlemmer. Størrelse på styret vedtas av 
generalforsamlingen. 
Styremedlemmer velges for en periode på to år. Dersom 
styret består av en person må det velges 
vararepresentant til styret. 
Dersom styret består av mer enn et medlem velger 
generalforsamlingen styrets leder og nestleder. Valg av leder og 
nestleder bør ikke skje i samme år. Det kan velges inntil to numeriske 
varamedlemmer til styret. 


Styremedlemmer Etter ordinær generalforsamling 08.06.2015 består styret av følgende 
medlem: 
Styreleder Endre Havnås, varamedlem Trygve Tamburstuen. 


Instruks for styret og daglig 
leder 


Nei 
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Etiske retningslinjer AS Aurskog-Høland Utbyggingsselskap skal ha et 
verdigrunnlag som bygger på kommunens etiske 
retningslinjer. Jfr. vedtektenes § 8 pkt. c. 


Hovedkontor Bjørkelangen 


Adresse Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen 


Organisasjons nr.:  


Telefon 63 85 25 00 


E-post adr.: Erik.bakke@ahk.no 


 


 


ASVO Bjørkelangen AS 
 


 


Organisering/selskapsform Aksjeselskap 


Vedtekter  


Formål Selskapets formål er å skape utvikling hos mennesker ved å gi et 
jobbtilbud. 
ASVO Bjørkelangen AS skal være leverandør av 
arbeidsmarkedstiltak. 


Vedtak om sammenslåing av 
ASVO Bjørkelangen AS og 
Neverstua AS 


Kommunestyret vedtok 3. november 2014 at selskapene bør slås 
sammen for stå bedre rustet til å møte fremtiden med hensyn til 
deltagerne. Kommunestyret ba de respektive generalforsamlinger å 
instruere styrene om å utarbeide fusjonsplaner. Arbeidet med 
fusjoneringen er under arbeid. 


Etablert 1993 


Eierandeler Aurskog-Høland kommune: 160 aksjer (80 %) 
Rømskog kommune: 40 aksjer (20 %) 


Tilskudd/økonomi/låneopptak Ingen driftstilskudd fra kommunene. 


Generalforsamling Generalforsamlingen består av 2 medlemmer, valgt fra hver av 
eierkommunene. 
Valg av representant for valgperioden 2015-2019 er ikke foretatt. 


Styret Ved generalforsamlingen 2. juni 2015 ble sittende styre gjenvalgt 
med bakgrunn i planene om fusjonering med Neverstua AS. 
Det velges 5 styremedlemmer samt 1 representant fra de ansatte. 


Styremedlemmer Ingar Brokke, styreleder, Knut Lysaker, nestleder, styremedlemmer: 
Thor Haugerudbråten, Unni Skullerud Førrisdahl og Wenche Engh 
Udnesseter. Anniken Dahl er valgt fra de ansatte. 


Instruks for styret og daglig 
leder 


Ikke uttrykt i dokumenter 


Etiske retningslinjer ASVO Bjørkelangen AS skal ha et verdigrunnlag som bygger på 
kommunens etiske retningslinjer. 


Hovedkontor Bjørkelangen 


Adresse ASVO Bjørkelangen AS, Stasjonsveien 27, 1940 
Bjørkelangen 



mailto:Erik.bakke@ahk.no





Organisasjons nr.: 966 324 708 


Telefon 63 85 38 00 


E-post adr.: post@asvobjl.no 


Web adresse www.asvobjl.no 


 


 


 


 


 


Bjørkelangen stasjon AS 
 


 


Organisering/selskapsform Aksjeselskap 


Formål Selskapet skal ta vare på og utvikle Bjørkelangen stasjonsområde som 
kulturminne og friområde, basert på realisering av de verdier gjeldende 
reguleringsplan muliggjør og eventuelt tilskudd og gaver. 


Etablert Selskapet stiftet 30.03.2009. 
Bjørkelangen stasjon i ny prakt offisielt åpnet 10. juni 2010 


Eierandeler Aurskog-Høland kommune 41% (500 aksjer) 
Høland Sparebank 41% (500 aksjer) 
Bjørkelangen Næringsforening 18% (200 aksjer) 


Tilskudd/økonomi/låneopptak Samlet aksjekapital: kr. 1.200.000. 
Innskutt aksjekapital fra Aurskog-Høland kommune: kr. 500.000 


Generalforsamling En representant fra hver av eierne. Valg av representant for 
valgperioden 2015-2019 er ikke foretatt. 


Styret Styret som skal består av 5 medlemmer; 2 fra Aurskog- Høland 
kommune, 2 fra Høland og Setskog sparebank og 1 fra Bjørkelangen 
næringsforening. 


Styremedlemmer Carl Fredrik Havnås, styreleder 
Styremedlemmer: John Sigurd Bjørknes, Per Ole Rønning, Anne 
Havnås og Ragnar Heide 
Valgt av generalforsamlingen 8. juni 2015 


Instruks for styret og daglig 
leder 


Ikke uttrykt i dokumenter. 


Vedtekter Vedtekter for selskapet fastsatt på stiftelsesmøte 30.03.09 


Etiske retningslinjer Ikke uttrykt i dokumenter 


Hovedkontor Høland og Setskog Sparebank 


Adresse Bjørkelangen Næringsforening, postboks 25, 1941 
Bjørkelangen 


Organisasjons nr.: 994 010 174 


Telefon 63 85 70 86 


E-post adr.: Styreleder Carl Fredrik Havnås: cfh@holand-sparebank.no 


 


 


 


 



mailto:post@asvobjl.no

http://www.asvobjl.no/

mailto:cfh@holand-sparebank.no
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Haldenvassdragets kanalselskap AS 
 


 


Organisering/selskapsform Aksjeselskap 


Vedtekter Sist revidert 7. juni 2011 


Formål Selskapets formål er drift og vedlikehold av selskapets anlegg samt 
utvikling av Haldenvassdraget og det som står i forbindelse med dette 
formål, herunder ivaretagelse av de kulturhistoriske verdier selskapet 
representerer, og således kunne tilby allmenheten 
opplevelsesprodukter og berørte kommuner og fylkeskommuner 
tjenester/ytelser knyttet til Haldenvassdraget. 
Kanalselskapet har overtatt alt ansvar for kommunal 
eiendom på Skulerud stasjon/brygge. 


Etablert 1852 – registrert i enhetsregisteret 1995 


Eierandeler Aurskog-Høland kommune: 11 % 
Aksjekapital: kr. 356.998 
Øvrige aksjeeiere: Brukseierforeningen, Østfold fylkeskommune, 
Halden kommune, Marker kommune, Aremark kommune og 
andre private aksjonærer. 


Tilskudd/økonomi/låneopptak Kr. 322.000 (2015). 


Generalforsamling På generalforsamlingen representerer hver aksje èn stemme. Valg av 
representant for valgperioden 2015-2019 er ikke foretatt. 


Styret Styret består av 7 medlemmer. 


Styremedlemmer Styreleder Helge Kolstad, nestleder Jan A. Mærli, Nils Henrik 
Olsson, Jacob Natvig Skolleborg, Eirik Milde, Marcus Lundqvist, 
Anders Haneborg. 


Valgt på generalforsamling 10. juni 2015 


Instruks for styret og daglig 
leder 


 


Etiske retningslinjer  


Hovedkontor Ørje, Marker kommune 


Adresse Haldenvassdragets kanalselskap AS, Postboks 140, 1871 Ørje 


Organisasjons nr.: 912 266 168 


Telefon 69 81 12 00 


E-post adr.: info@haldenkanalen.no 


Web adresse www.haldenkanalen.no 


 


 
 



mailto:info@haldenkanalen.no

http://www.haldenkanalen.no/





 


 


 


Neverstua AS 
 


 


Organisering/selskapsform Aksjeselskap 


Vedtekter Sist revidert 5. juni 2012 


Formål Selskapets formål er å skape utvikling hos mennesker ved å gi et 
tilrettelagt jobbtilbud. 
Selskapet skal være leverandør av arbeidsmarkedstiltak. 


 
Gi bistand og omsorg til deltakere med hjelpebehov, gi bistand 
og omsorg til deltakere med hjelpebehov. 


Vedtak om sammenslåing av ASVO 
Bjørkelangen AS og Neverstua AS 


Kommunestyret vedtok 3. november 2014 at selskapene bør slås 
sammen for stå bedre rustet til å møte fremtiden med hensyn til 
deltagerne. Kommunestyret ba de respektive generalforsamlinger å 
instruere styrene om å utarbeide fusjonsplaner. 


Etablert 1978 


Eierandeler Aurskog-Høland kommune: 100 %. 
Aksjekapital: kr. 300.000 


Tilskudd/økonomi/låneopptak Ingen driftstilskudd fra kommunen 


Generalforsamling Formannskapet 


Styret Ved generalforsamlingen 2. juni 2015 ble sittende styre gjenvalgt 
med bakgrunn i planene om fusjonering med ASVO Bjørkelangen 
AS. 
Styret består av 5 medlemmer samt 1 representant fra de ansatte. 


Styremedlemmer Knut I. Bakke, styreleder, Lene Malnes, nestleder, styremedlemmer: 
Bjørn Øisjøfoss, Bjarne Bergsjø, Susann Grepperud samt Morten 
Johansen fra de ansatte. 


Instruks for styret og daglig 
leder 


Ikke uttrykt i dokumenter 


Etiske retningslinjer Neverstua AS skal ha et verdigrunnlag som bygger på 
kommunens etiske retningslinjer. 


Hovedkontor Løken 


Adresse Neverstua AS, Postboks 78, 1961 Løken 


Organisasjons nr.: 959 827 303 


Telefon 63 85 41 00 


E-post adr.: neverstu@online.no 


Web adresse www.neverstua.no 


 


Kommunestyret vedtok 10.02.14 at det settes i gang et arbeid med å vurdere hensiktsmessigheten i 


organiseringen av dagens to arbeidsmarkedsbedrifter. I kommunestyret 03.11.15 ble vedtatt at 


selskapene ASVO Bjørkelangen AS og Neverstua AS skal fusjoneres. Formannskapet og ordfører i 


Aurskog- Høland kommune instrueres til å pålegge styrene til å gjennomføre fusjonen. 



mailto:neverstu@online.no

http://www.neverstua.no/
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Norasonde AS 
 


 


Organisering/selskapsform Aksjeselskap 


Formål Selskapet har en forretningsmessig målsetning om å tilby yrkesrettet 
opplæring og kvalifisering samt å styrke deltakernes kompetanse og 
arbeidsevne. All aktivitet er styrt mot ordinært arbeid eller 
studieaktivitet samt å tilrettelegge arbeidsplasser for mennesker med 
et særskilt tilretteleggingsbehov 


Etablert 1960 


Eierandeler Aurskog-Høland kommune 5 %. Akershus fylkeskommune 25,16  %, 
Skedsmo kommune 20,19 %, Lørenskog kommune 14,36 %, Nittedal 
kommune 10,17 %, Rælingen kommune 9,0 %, Sørum kommune 7,41 
%, Fet kommune 5,93 %, Gjerdrum kommune 2,21 %, Norsk Folkehjelp 
0,32 


% og Rømskog kommune 0,25 % 


Tilskudd/økonomi/låneopptak Ingen driftstilskudd utbetales fra Aurskog-Høland kommune 


Generalforsamling Hver medeier har en representant. Valg av representant for 
valgperioden 2015-2019 er ikke foretatt 


Styret Det består av 5 til 7 medlemmer, og velges på 
generalforsamlingen 


Styremedlemmer Trond O. Rangnes, styreleder, Trine Nordstrøm, nesteleder, aksjonær 
valgte styremedlemmer: Marit Heiberg, Ola Løberg, Frank Sagvik, 
ansattvalgte styremedlemmer: Johnny Skjærvø og Bjørn M. Haug 


Instruks for styret og daglig 
leder 


Instruks for styret, daglig leder og valgkomitè foreligger 


Vedtekter Sist vedtatte: Generalforsamling 12. mai 2015 


Etiske retningslinjer Ja. Ligger tilgjengelig på selskapets hjemmeside 


Hovedkontor Skedsmokorset 


Adresse Industriveien 14, postboks 144, 2020 Skedsmokorset 


Organisasjons nr.:  


Telefon 64 83 66 00 


E-post adr.: post@norasonde.no 


Web side www.norasondegruppen.no 


 


 


Romerike krisesenter IKS 
 


 


Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS). 


Formål Selskapets formål er blant annet å gi midlertidig botilbud og rådgivning 
til kvinner, menn og deres barn som er utsatt for vold eller trusler i nære 
relasjoner. 



mailto:post@norasonde.no

http://www.norasondegruppen.no/





Etablert 2010. 


Deltakere Aurskog-Høland, Sørum. Fet, Rælingen, Enebakk, Skedsmo, Nittedal, 
Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal og Lørenskog. 


Eierandeler Aurskog-Høland kommune: 5,7 % 


Tilskudd Deltakerkommunene skyter inn innskudd til driftsutgifter og 
investeringer ut i fra eierandel. 


Låneopptak Opptak av lån krever likelydende vedtak om dette i alle 
eierkommunene. 


Representantskap 14 medlemmer med personlige varamedlemmer. 
Hver av eierkommunene oppnevner en representant med ett 
varamedlem hver. 


Valgt representant til 
representantskapet fra 
Aurskog-Høland 


Kommunestyret har i møte 14.12.15 valgt: 
Fast representant: Roger Evjen 
Vararepresentant: Rune Skansen 


Styret 12 medlemmer hvorav et medlem er valgt av og blant de ansatte. 
Valgkomitè. 


Styremedlemmer Bente Skulstad Austrått (styreleder), Erland Vestli, Tone W. Trøen, Dag 
Jørgensen, Sissel Ryen, Elin M. Udnes (ansattrepresentant). 


Instruks for styret og daglig 
leder 


Nei. 


Etiske retningslinjer Nei. 


Hovedkontor Skedsmo kommune. 


Adresse Gudleivsvei 2, 2015 Leirsund 


Telefon 63 81 41 78 


Nettadresse www.romerike-krisesenter.no 


 


 


Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
 


 


Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS). 


Formål 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. 


Etablert 2012 


Deltakere Aurskog-Høland, Sørum. Fet, Rælingen, Enebakk, Skedsmo, Nittedal, 
Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal og Lørenskog. 


Eierandeler Aurskog-Høland kommune har en eierandel på 5,9 % i Romerike i det 
interkommunale selskapet Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS. Øvrige 
deltaker kommuner er: Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, 
Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker. 


Tilskudd/økonomi Driftskostnadene fordeles etter følgende nøkkel: 
40 % fordeles etter innbyggertall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) pr. 1. januar 
og 60 % fordeles etter registrert tidsforbruk på den enkelte kommunes 
kontrollutvalg i regnskapsåret. 


Låneopptak Opptak av lån krever likelydende vedtak om dette i alle 
eierkommunene. 



http://www.romerike-krisesenter.no/
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Representantskap Til representantskapet velger hver medeier ett medlem med personlig 
varamedlem. 
Funksjonsperioden faller sammen med den kommunale valgperioden, dog 
slik at hver representant fungerer inntil vedkommende deltaker har valgt ny 
representant. 
Hver representant har én stemme. 


Valgt representant til 
representantskapet fra 
Aurskog-Høland 


Kommunestyret har i møte 14.12.15 valgt: 
Fast representant: Roger Evjen 
Vararepresentant: Geir Olsen 


Styret Styret består av 3 medlemmer som velges av representantskapet 


Styremedlemmer Torgun Bakken, styreleder, 
Torbjørn Rud, nestleder 


Bjørn Arne Tronier, styremedlem 


Instruks for styret og daglig 
leder 


Styreinstruksen er vedtatt (i styret 25.10.12 og) av representantskapet 
24.4.13, og er vedlagt. 
Instruks for daglig leder ble vedtatt av styret 25.10.12. 
Daglig leder er Mona Moengen 


Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer ble vedtatt av styret 23.9.14, og ligger på våre 
nettsider: 


Hovedkontor Lørenskog rådhus, 


Adresse Postboks 304, 1471 Lørenskog 


Telefon  


Organisasjons nr. 898 704 262 


 


 


Romerike Revisjon IKS 
 


 


Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS). 


Formål Selskapets formål er gjennom samhandling med folkevalgte og 
administrasjon, og gjennom kontrollvirksomhet bidra til å styrke 
tilliten til kommuneforvaltningen på Romerike. Selskapet skal utføre 
de lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne. Selskapet kan også 
brukes av kommunene til andre aktuelle oppdrag utover de 
lovbestemte. 


Etablert Stiftelsesdato: 15.05.13 


Deltakere Øvrige deltakerkommuner er: Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, 
Nittedal, Fet, Sørum, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Nannestad, 
Eidsvoll og Hurdal. 


Eierandeler Aurskog-Høland kommune har en eierandel på 5,9 % i Romerike 
Revisjon IKS. Eierandelen baseres på folketallet i kommunene. 


Tilskudd/økonomi/låneopptak Deltakerkommunene skal årlig yte et driftstilskudd til selskapet. 
Driftstilskuddet består av et fast grunnbeløp og et variabelt 
tilskuddsbeløp som fastsettes nærmere i en eieravtale. Det variable 
tilskuddet skal revideres hvert fjerde år. Representantskapet vedtar 
rammer for virksomhetens låneopptak begrenset oppad til 4 mill. 
kr. 


Representantskap Hver deltakerkommune oppnevner èn representant og 
personlig vararepresentant til representantskapet. 







Valgt representant til 
representantskapet fra 
Aurskog-Høland 


Kommunestyret har i møte 14.12.15 valgt: 
Fast representant: Roger Evjen 
Vararepresentant: Geir Olsen 


Styret Styret består av 6 medlemmer hvorav fem er eiervalgte og ett 
medlem er valgt av og blant de ansatte. 


Styremedlemmer Odd Magne Gjerde (styreleder), Arne Bruknapp, Erik Myrher, 
Ingun Sletnes, Sonja Irene Sjøli og Øyvind Schage Førde 


Instruks for styret og daglig 
leder 


Styreinstruks/reglement for styret, vedtatt i 
representantskapet 19.09.13 
Instruks til daglig leder, vedtatt i styret 30.11.15. Daglig 
leder: Nina Neset. 


Etiske retningslinjer Selskapet benytter Norges kommunerevisorforbund (NKRF) 
sine etiske retningslinjer, disse er benyttet fra oppstarten av 
selskapet. 


Hovedkontor Jessheim 


Adresse Ringveien 4, 2050 Jessheim 


Organisasjons nr.: 913 150 619 


Telefon 66 10 69 00 


E-post adr.: postmottak@romerikerevisjon.no 


 


 


Nedre Romerike Brann og Redningsvesen IKS (NRBR) 
 


 


Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS). Selskapsavtale 
gjeldende fra 1. januar 2014. 


Formål Ivareta de plikter og oppgaver eierkommunene er pålagt vedrørende 
brann- og redning, samt sivilforsvarsoppgaver etter brann- og 
eksplosjonsvernloven m/ forskrifter og forurensningsloven m/ forskrifter. 
NRBR driver også 110-sentralen på Romerike. 


Etablert 1 januar 1992. 


Deltakere Lørenskog, Rælingen, Skedsmo Nittedal, Fet, Sørum og Aurskog- Høland 


Eierandeler Aurskog-Høland: 7,83 % 


Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 
forpliktelser. 


Tilskudd NRBRs budsjett består av fire adskilte budsjettområder; brannvesen, 
feiervesen, sivilforsvar og 110-sentral. Disse budsjettområdene skal hver for 
seg drives i balanse slik at samtlige direkte og indirekte kostnader fullt ut 
dekkes av de kommuner som kjøper tjenestene. 
Tilskuddet til brannvesenet fordeles i henhold til folketallet i hver 
kommune. 


Låneopptak Selskapet kan ta opp lån til kapitalformål og til konvertering av eldre gjeld 
samt likviditetsformål med en ramme for samlet låneopptak på kr 15 000 
000. 


Representantskap Representantskapet er selskapets øverste organ. Det består av 14 
medlemmer med personlige varamedlemmer. Representantene velges 
for 4 år om gangen, og valgene følger kommunevalgperioden. 



mailto:postmottak@romerikerevisjon.no
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Valgt representant til 
representantskapet fra 
Aurskog-Høland 


Kommunestyret har i møte 14.12.15 valgt: 
Fast representant nr. 1: Roger Evjen 
Fast representant nr. 2: Anette Østgård Tønsberg 
Personlig vararepresentant for nr. 1: Geir Olsen 
Personlig vararepresentant for nr. 2: Elisabeth Rye 
Fast representant nr. 1 forvalter Aurskog-Høland kommune sin stemmerett. 
Fast representant nr. 2 forvalter stemmeretten dersom fast representant 1 
har forfall. Personlig vararepresentant for fast representant 1 forvalter 
stemmeretten dersom begge de faste representantene har forfall. Personlig 
vararepresentant for fast representant 2 forvalter stemmeretten dersom 
begge de faste styremedlemmene og personlig varamedlem for fast 
representant 1 har forfall. 


Styret (november 2013) Marit Helene Ekvold (leder), Rune Holter (nestleder), Astri Aas- Hansen, 
Halvor Bing Lorentzen, Elisabeth Bødtker Larsen, Morten Thoresen 
(ansatt repr) og Per Kristian Kneppe (ansatt repr). 


Instruks for styret og daglig 
leder 


Ja. 


Etiske retningslinjer Ja. 


Hovedkontor Lørenskog kommune 


Adresse Sykehusveien 10, 1474 Nordbyhagen 


Telefon/faks 67 91 04 00 / 67 91 04 01. 


Nettadresse www.nrbr.no 


 


 
Romerike avfallsforedling IKS (ROAF) 
 


 


Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS). 
Selskapsavtale gjeldende fra 18.03.15 


Formål På vegne av eierkommunene å drive mottak, innsamling, transport, 
behandling og omsetning av avfall fra eierkommunene. 
ROAF drives etter selvkostprisnippet hva gjelder husholdningsavfall. 


Etablert 4. juni 1991 


Deltakere Fra 1.1.15 er kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, 
Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum kommuner. 


Eierandeler Aurskog-Høland: 8,36 % 


Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 
forpliktelser. 


Hovedramme for selskapets 
virksomhet 


Selskapsavtalen. Lov om interkommunale selskaper og 
forurensningsloven m/ forskrifter. 


Driftstilskudd Driftstilskuddet, som skal dekke de tjenester selskapet utfører for 
kommunene, fordeles på deltakerkommunene i samsvar med regler 
fastsatt av representantskapet. 


Låneopptak Styret kan oppta lån innenfor rammer gitt i selskapsavtalen og av 
representantskapet. 


Representantskap Representantskapet er selskapets høyeste organ. Hver kommune deltar 
med to representanter med personlige vararepresentanter. Disse velges for 
4 år, og valget følger kommunevalgperioden. Kommunen har 
instruksjonsrett overfor sine representanter. 



http://www.nrbr.no/





Valgt representant til 
representantskapet fra 
Aurskog-Høland 


Kommunestyret har i møte 14.12.15 valgt: Fast 
representant nr. 1: Roger Evjen, ordfører Fast 
representant nr. 2: Simen Solbakken 
Personlig vararepresentant for nr. 1: Geir Olsen, varaordfører 
Personlig vararepresentant for nr. 2: Rune Jørgensen 


 
Fast representant nr. 1 forvalter Aurskog-Høland kommune sin 
stemmerett. 
Fast representant nr. 2 forvalter stemmeretten dersom fast 
representant 1 har forfall. 
Personlig vararepresentant for fast representant 1 forvalter 
stemmeretten dersom begge de faste representantene har forfall. 
Personlig vararepresentant for fast representant 2 forvalter 
stemmeretten dersom begge de faste styremedlemmene og personlig 
varamedlem for fast representant 1 har forfall. 


Styret Styret velges av representantskapet og består av 5 medlemmer samt ett 
medlem valgt av og blant selskapets ansatte. 


Etter selskapsavtalen benyttes valgkomitè ved valg av medlemmer til 


styret. Valgkomiteen velges av avtroppende representantskap. 


Styremedlemmer  


Instruks for styret og daglig 
leder 


Ja 


Etiske retningslinjer Ja. 


Hovedkontor Skedsmo kommune. 


Adresse Postboks 98, 2021 Skedsmokorset 


Telefon/faks 64 83 57 20 / 64 83 57 30 


Organisasjons nr.: 965 075 364 


Nettadresse www.roaf.no 


E-post adr.: firmapost@roaf.no 


 


Barnevernsvakten på Nedre Romerike 
 


 


Formål: Barnevernvaktens formål er å være tilgjengelig barneverntjeneste for 


barn, unge og deres pårørende i akutt krise, utenfor ordinær kontortid 


for kommunens barneverntjenester. 


Etablert: 26. april 2004. 


Eier: Lørenskog kommune. 


Samarbeidskommuner: Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Sørum, Fet, Gjerdrum, Aurskog-Høland, 


Nannestad, Hurdal, Ullensaker, Nes, Eidsvoll og Skedsmo. 


Rammer: Samarbeidsavtalen av 26.april 2004. Revidert avtale vedtatt i 


kommunestyret 25.11.2015, sak 129/15. 


Lokalisering: Lillestrøm politistasjon, Romerike politidistrikt 



http://www.roaf.no/

mailto:firmapost@roaf.no
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Kontaktutvalget: 9 medlemmer: 3 politisk valgte representanter fra 


samarbeidskommunene med vara, 2 representanter fra kommunenes 


administrasjon med vara, 2 representanter fra Romerike politidistrikt, 


leder for barnevernvakten Romerike politidistrikt og kommunaldirektør 


fra tilhørende sektor i Lørenskog kommune. Representantene fra 


samarbeidskommunene velges for 4 år, med personlig vara. 


Valgperioden følger kommunevalgperioden. Kontaktutvalgets 


funksjonstid er til 01.04 året etter kommunevalget, for å sikre utvalgets 


drift fram til valg av nye representanter. ØRU og SNR samarbeider om 


valg av representanter. Se avtalen om dette. Lørenskog kommune 


holder sekretær for utvalget. 


Samarbeidsutvalget: Består av en representant fra barneverntjenesten i hver av 


samarbeidskommunene og en representant for Romerike politidistrikt. 


Den som velges/møter bør ha myndighet til å uttale seg på kommunens 


vegne. 


Samarbeidsutvalgets oppgaver: Samarbeidsforumet skal motta aktuell informasjon, drøfte og gi uttalelse 


om saker av barnevernfaglig karakter. Dette kan blant annet omfatte 


måter arbeidet ved barnevernvakten eller samarbeidet med 


brukerkommunene utføres på og den faglige standarden og kvaliteten på 


tjenestene. 


 


Den enkelte samarbeidskommune kan melde saker til møtet. 


 
Samarbeidsforumets uttalelser skal rettes til Lørenskog kommune som 


eier. Lørenskog kommune sørger for at referat fra møtene formidles til 


brukerkommunene. 


 


Samarbeidsforumet skal ha inntil to møter hvert halvår. Møtet kan 


avlyses dersom det ikke er aktuelle saker til drøfting. Lørenskog 


kommune kaller inn til møtene og sender ut eventuelle saksdokumenter 


senest 1 uke før møtet. Innkallinger og referater sendes kommunens 


postmottak til orientering. 


Administrasjon: Lørenskog kommune er vertskommune og har ansvar for den daglige 


administrasjonen og drift av Barnevernvakten Romerike politidistrikt. 


Dette innebærer ansvar for å levere de tjenester som er beskrevet i 


denne avtalen. Lørenskog kommune fastsetter hvilken sektor 


barnevernvakten skal tilhøre, og hvem som er lederens nærmeste 


overordnede. Administrative og økonomiske fullmakter for leder av 


barnevernvakten fastsettes av kommunestyret i Lørenskog, i den 


utstrekning det ikke ligger til sektor/overordnet leder å foreta 


delegering. Se nærmere bestemmelser i avtalen om ansvar for tiltak og 


mottaker av klage. 


Kostnader: Kostnader i forbindelse med deltakelse i samarbeidsutvalg og 


kontaktutvalg bæres av den enkelte kommune. Kostnader i forbindelse 


med gjennomføring av møter, bevertning og sekretariatskostnader 


innarbeides i budsjettet for barnevernvakten. 







Avtalens varighet: Avtalen er uten tidsbegrensning. Enhver part kan skriftlig si opp avtalen 


med ett års varsel. Endringer i avtalen krever enighet mellom alle 


tilsluttede kommuner. 


Adresse: Jonas Liesgt. 20, 2000 Lillestrøm. 


Telefon/fax: 64 84 20 00 


Nettside: Ingen. 


Rettslige rammer: Samarbeid på kontrakt. 


 


 
Administrativt vertskommunesamarbeid på utvalgte områder i barnevernet  
 


 


Organisasjonsform: 
Kommunelovens § 28 b. A-H kommune er vertskommune for advokatordningen og Fet kommune for 
ressursteamet. Kostnadene fordeles iht en fordelingsnøkkel basert på folketallet i kommunene pr 01.01. 
hvert år.  


 


Formål: 
Formålet er å organisere et forpliktende samarbeid om felles drift på utvalgte saksområder innen 
barnevernet for å få en organisasjon som utgjør et robust fagmiljø og derigjennom gir stabile og effektive 
tjenester til brukernes beste. Samarbeidet omfatter etablering av et ressursteam og en advokatordning. 


 


Deltakerkommuner: 
Kommunene Fet, Sørum og Aurskog-Høland. Avtalen trådte i kraft fra 1. juni 2012. Ny evaluering av avtalen 
foretas i 2017. 


 


Beredskap mot akutt forurensing.  
 


 


Formål:  Virksomheten skal på vegne av deltakerkommunene ha 


ansvar for å ivareta kommunenes beredskapsplikter mot 


akutt forurensning i henhold til forurensningslovens § 44 


annet ledd. 


 Virksomheten skal iverksette nødvendige tiltak når en 


beredskapssituasjon inntreffer. 


 Virksomheten skal planlegge og samordne 


beredskapsarbeidet, herunder foreta vurdering av behov for 


opplæring av personell, anskaffelse av utstyr, planlegging av 


øvelser, evaluering av aksjoner av type 2 og 3. 


Etablert: Vedtatt på IUAs årsmøte 11.05.2009. KST-vedtak 88/09, 18.11.2009 







20 
 


Deltakere: Aurskog-Høland, Eidskog, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Grue, Hurdal, 


Kongsvinger, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Nord-Odal, 


Rælingen, Skedsmo, Sør-Odal, Sørum, Ullensaker og Åsnes kommuner. 


Eierandel: Eierandel i virksomheten er fastsatt i forhold til innbyggertallet i de 
deltakende kommuner. 


 


Eierandelen fordeler seg slik mellom eierkommunene (folketall pr. 
30.06.08): 


 


Kommune Innbyggere % eierandel 
Aurskog-Høland: 14 126 4,91 


Eidskog: 6 400 2,23 
Eidsvoll: 20 123 7,00 
Fet: 10 081 3,51 
Gjerdrum: 5 514 1,92 


Grue: 5 070 1,76 
Hurdal: 2 612 0,91 
Kongsvinger: 17 384 6,05 
Lørenskog: 32 119 11,17 
Nannestad: 10 706 3,72 
Nes: 18 591 6,47 
Nittedal: 20 405 7,10 
Nord-Odal: 5 090 1,77 
Rælingen: 15 297 5,32 
Skedsmo: 46 339 16,12 
Sør-Odal: 7 797 2,71 
Sørum: 14 753 5,07 
Ullensaker: 27 598 9,60 
Åsnes: 7 603 2,65 


287 428 100,00 
 


Eierandelen skal justeres årlig i forhold til endringer i folketallet per 
31.12. 


Rammer: Vedtektene vedtatt 18.11.2009 av kommunestyret, sak 88/09 


Lokalisering: Lørenskog kommune. 


Årsmøtet Virksomhetens øverste organ er årsmøtet, som skal avholdes innen 


31.5. Hver av eierkommunene utnevner en representant til årsmøtet. 


 
Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er 


tilstede og disse representantene representerer minst 2/3 av 


eierandelen. 


 


Årsmøtet fastsetter virksomhetens budsjett herunder størrelse på 


kommunens tilskudd, virksomhetsplan for kommende periode samt 


behandler virksomhetens årsrapport. 







Styret: Styret skal ha følgende sammensetning: 


 
- Brannsjefen i NRBR med personlig varamedlem 


- 4 medlemmer med personlige varamedlemmer valgt av 


årsmøtet med en funksjonstid på 2 år. (2 fra hvert distrikt) 


- 2 medlemmer med personlig varamedlem utpekt av politiet. 


(1 fra hvert distrikt) 


- Styret velger selv sin leder med en funksjonstid på 2 år. 


Styrets oppgaver: Styret har det overordnede ansvar for planlegging, gjennomføring og 


rapportering herunder årsbudsjett og årsrapport. Styret har ansvar for 


at det til enhver tid foreligger en hensiktsmessig beredskapsplan og at 


denne revideres ved behov, minst hvert fjerde år. Styret skal påse at 


personell- og utstyrsressursene er tilstrekkelige i forhold til 


skadepotensialet i regionen, herunder at personellet blir gitt 


nødvendig utdannelse og får muligheten til å perfeksjonere seg slik at 


beredskapsorganisasjonen kan løse sine oppgaver. 


Administrasjon: Brannsjefen i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS har ansvar 


for den daglige drift av samarbeidsfunksjonene. Sekretariatet er tillagt 


NRBR. 


Innskudd/tilskudd: Tilskuddet til selskapet skal fordeles etter antall innbyggere i 


kommunen pr. 31.12 i foregående år. 


 


Eierne gjør ingen innskudd til virksomheten. 


Virksomheten har ikke anledning til å ta opp lån. 


Uttreden: Eventuell uttreden av virksomheten skal skje i henhold til 


kommunelovens § 27 nr. 3, og kan tidligst skje årsskiftet etter at 


ordinært årsmøte er meddelt kommunens vedtak om uttreden. 


Adresse: Pr. november 2012: Leder Jan Gaute Bjerke, Nedre Romerike brann- 


og redningsvesen, IKS, Sykehusveien 10, 1474 Nordbyhagen 


Telefon: Telefon: 67 91 04 00, mobil 917 53 153. Oppdatert telefonliste finnes 


på nettsiden til NRBR. 


Nettside: http://nrbr.no/no/om_oss/akutt_forurensning/  


Rettslige rammer: Kommunelovens § 27, lov av 13. mars 1981 nr. 6 Forurensningsloven 


og forskrifter, og Brann- og eksplosjonsvernloven av 14.06.2002. 


Sørum kommunes forventninger: Virksomheten skal på vegne av deltakerkommunene ivareta 


kommunens beredskapsplikter mot akutt forurensning i henhold til 


forurensningslovens § 44 annet ledd. 


 


Aurskog-Høland har ikke oppnevnt representant for valgperioden 2015-2019. 
 



http://nrbr.no/no/om_oss/akutt_forurensning/
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Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI) 
 


 


Organisasjonsform: 
Administrativt vertskommunesamarbeid med hjemmel i kommunelovens § 28 - 1b). Kommunestyret 


delegerer sin myndighet etter kommuneloven § 28-1 b) nr 3 til rådmannen som instrueres til å videredelegere 


denne til rådmannen i vertskommunen (Sørum). 


Ny avtale vedtatt av kommunestyret 03.11.14 (sak nr. 56/14). 


 
Formål: 
Å organisere et forpliktende innkjøpssamarbeid mellom deltakerkommunene med sikte på økonomisk 
gunstige innkjøpsavtaler og gjennom dette bl.a. oppnå 


 


 Storkundefordeler ved å opptre som én kunde 


 Reduserte administrative kostnader knyttet til inngåelse av innkjøpsavtaler 


 Redusert antall leverandører og fakturamengden 


 Økt innkjøpskompetanse og kvalitet i innkjøpsarbeidet 
 


Deltakerkommuner: 


Sørum, Fet, Enebakk, Rælingen, Nittedal og Aurskog-Høland. 


 


Kommunens eierandel: 
Ingen eierandel. Kostnadene fordeles mellom kommunene etter innbyggertall. Samarbeidsavtalen kan sies 
opp med ett års varsel. 


 


 


Samarbeidsrådet på Nedre Romerike (SNR) 
 


 


Formål: Samarbeidet skal ivareta og utvikle felles regionale og øvrige 


interesser for de 7 kommunene på Nedre Romerike samt Akershus 


fylkeskommune. Slike felles regionale interesser nedfelles i mål- og 


strategiprogram som utarbeides for hver kommunestyreperiode. 


Etablert: 1998 


Deltakere: Skedsmo, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Fet, Sørum og Aurskog- 


Høland, samt Akershus fylkeskommune. 


Rammer: SNR er et selvstendig juridisk organ. Vedtekter vedtatt av styret 


24.01.2012, sist endret av styret 14.11.2013. Se sak 1/14 fra Ø/A-møte 


15.1.2014. Vedtektene har bestemmelser om valg, valgbarhet,  


løpende forvaltning, vedtektsendringer m.m. 


Årsmøte: SNRs øverste organ og består av medlemmenes 


formannskap/fylkesutvalg. Hver deltaker har en stemme på årsmøtet. 







Styret: Styret er det utøvende organ for SNR. Styret består av 


ordførerne/fylkesordførerne fra deltagerkommunene/-fylket. Styret 


arbeider innenfor de fullmakter ordførerne/fylkesordførerne har fra 


egen kommune. 


Rådmannsgruppen: Rådmannsgruppen består av medlemmenes rådmenn/fylkesrådmenn, 


eventuelt stedfortreder, og bistår og rådgir sekretariatet i saker som 


sekretariatet deretter innstiller og fremsender styret. 


Daglig leder/sekretariat: Sekretariatet ledes av daglig leder. Administrativ koordinering, 


saksbehandling og sekretariatstjenester. 


Kostnader: Løpende utgifter dekkes av årlig kontingent bestående av en fast del 


og en variabel del som fastsettes og bygger på innbyggertall ved 


budsjettårets begynnelse. Styret kan vedta særskilt finansiering av 


tiltak/satsninger. 


Uttreden: Beslutning om å melde seg ut av SNR må varsles til styret med en frist 


på minst ni måneder før uttreden. Eventuell utmeldelse kan tidligst 


iverksettes fra førstkommende årsskifte. 


Adresse: Styreleder: Hilde Thorkildsen, Nittedal kommune, Moveien 1, 1482 


Nittedal 


Telefon: Hilde Thorkildsen, mobil: 489 92 167 


Nettside: https://www.sfnr.no 


Rettslige rammer: Interkommunalt samarbeid etter lov av 25. september 1992 nr. 107 


om kommuner og fylkeskommuner § 27. 


 


 


Skåningsrud skole og ressurssenter 
 


 


Organisasjonsform: 
Interkommunalt samarbeid mellom Sørum, Nes og Aurskog-Høland kommuner etter kommunelovens § 27. 


 


Formål: 
Skolen skal være et ressurssenter for spesialundervisning. 


 


Kommunens eierandel: 
Kommunen er forpliktet til å dekke årlige driftskostnader beregnet ut fra et avtalt elevtall. Nye 
investeringer skal dekkes av deltakende kommuner med 1/3 på hver etter forutgående vedtak i 
eierkommunene. 


 


Virksomhet: 
Skolen drives etter gjeldende vedtekter er fra 1. januar 2001. 1.1.16 har skolen 51 elever. Sørum 
kommune er vertskommune for skolen. 
En kommune kan trekke seg ut med ett års skriftlig varsel. 



https://www.sfnr.no/
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Styrerepresentasjon og samarbeidsutvalg 
Styret består av rådmennene (delegert til kommunalsjef) i eierkommunene. 


 


Samarbeidsutvalget består av èn politiker fra hver kommune, to representanter for det pedagogiske 
personalet, èn fra de andre ansatte, to representanter fra foreldrerådet samt rektor. 


 


Fast representant som politiker: Ikke valgt for valgperioden 2015-2019. 
 


 


Samarbeidsavtaler med Rømskog kommune 


  


 


Det er inngått avtaler om kjøp av tjenester på en rekke områder: kjøp av skoletjenester, samarbeid om PPT, 


håndtering av avfall, jordmortjenester, helsesøstertjenester, legevakt og medisinsk nødmeldetjeneste, 


brann- og redningsberedskap, brannforebyggende arbeid og feiertjenester, samt intensjonsavtale om 


helsehus. 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Kilder: 
Eierskapsmelding 2016 for Aurskog-Høland kommune 


Proff.no 


Brønnøysundregisteret 


Politiske behandlinger 


Årsmelding/årsrapport 2015 


Tidligere eierskapskontroller  


 








Kontrollutvalget i Aurskog-Høland kommune 
 


Saker til oppfølging 2016 
 
Møte Sak nr. 


 
Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


27.1.16 1/16  Overordnet analyse Aurskog-
Høland kommune – opplegg 
og fremdrift 


1. Kontrollutvalget slutter seg til 
opplegget og 
fremdriftsplanen for 
overordnet analyse. 


2. Kontrollutvalget tar 
informasjon fra rådmannen 
til orientering 


     


27.1.16 2/16 Orientering om overordnet 
revisjonsstrategi og 
revisjonsplan for 
regnskapsrevisjon 2015 


Kontrollutvalget tar 
fremleggelsen om overordnet 
revisjonsstrategi for 
regnskapsrevisjon 2015 og 
revisjonsplan for Aurskog-Høland 
kommune til orientering. 


     


27.1.16 3/16 Engasjement brev fra 
Romerike Revisjon IKS 


Kontrollutvalget tar revisjonens 
engasjementsbrev til orientering. 


     


27.1.16 4/16 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 


Saken tas til orientering.      


27.1.16 5/16 Sammenstillingsnotat 
korttidsopphold i institusjon 


Kontrollutvalget tar 
sammenstillingsnotat 
korttidsopphold i institusjon til 
orientering og oversender det til 
kommunestyret med følgende 
innstilling: 
 Kommunestyret tar 


sammenstillingsnotat 
korttidsopphold i institusjon 


Kommunesty
ret 


Behandlet i 
kommunestyret 
02.05.16, sak 
26/16. 


   







Møte Sak nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


til orientering. 


27.1.16 6/16 Bestilling av nytt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 


Kontrollutvalget bestiller et 
diskusjonsnotat, basert på 
diskusjonen i møtet, for bestilling 
av neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 
innenfor områdene bygging av 
svømmehall, skole og helsehus 
fra Romerike Revisjon IKS. 
Utvalget ber revisjonen om å 
legge frem diskusjonsnotatet 
senest den 20.4.2016. 


Romerike 
Revisjon 


 Settes opp til 
behandling i 
mar/apr. 


  


27.1.16 7/16 Sak om Samarbeidsrådet for 
Nedre Romerike (SNR) 


1. Kontrollutvalget bestiller en 
forundersøkelse fra 
revisjonen som tar sikte på å 
avklare de tre beskrevne 
problemstillingene. 


2. Eventuelle forhold som ikke 
lar seg avklare i 
forundersøkelsen skal 
kvitteres ut i en prosjektplan. 
Kontrollutvalget vil ta stilling 
til denne planen og vurdere 
om man ønsker å gå videre 
med en mer inngående 
undersøkelse. 


3. Forundersøkelsen og 
eventuell prosjektplan 
leveres innenfor rammen av 
75 til 100 timer og leveres til 
behandling i april 2016. 


Romerike 
Revisjon 


 Behandles i 
april. 


  







Møte Sak nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


27.1.16 8/16 Henvendelse til 
kontrollutvalget – 
Bjørkelangen skole 


Kontrollutvalget henviser til 
kontrollutvalgssak 6/16. 


Svar på 
henvendelse
n er sendt 
avsender. 


    


27.1.16 9/16 Kontrollutvalgets årsplan for 
2016 


1. Kontrollutvalget vedtar den 
foreslåtte årsplanen for 2016, 
med de endringer som 
fremkom i møtet. 


2. Saken sendes kommunestyret 
med følgende forslag til 
vedtak: 


 Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsplan for 
2016 til orientering. 


Kommunesty
ret 


Behandlet i 
kommunestyret 
29.02, sak 7/16. 


   


27.1.16 10/16 Kontrollutvalgets årsrapport 
for 2015 


1. Kontrollutvalgets årsrapport 
for 2015 vedtas. 


2. Saken sendes kommunestyret 
med følgende forslag til 
vedtak: 


 Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsrapport 
for 2015 til orientering. 


 Behandlet i 
kommunestyret 
29.02, sak 8/16. 


   


27.1.16 11/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 


     


27.1.16 12/16 Eventuelt (Ingen vedtak)      


        


2.3.16 13/16 Forundersøkelse for 
kontrollutvalgene - 
Samarbeidsrådet for Nedre 
Romerike (SNR) - 
pengestøtte, prosjektmidler 


Kontrollutvalget tar saken til 
orientering, og finner ikke 
grunnlag for å gå videre med 
nærmere undersøkelser. 


     







Møte Sak nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


og habilitet 


2.3.16 14/16 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 


Saken tas til orientering.      


2.3.16 15/16 Overordnet analyse 2017 - 
2020 - foreløpig 
presentasjon 


Kontrollutvalget tar saken til 
foreløpig orientering. 


     


2.3.16 16/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 


     


2.3.16 17/16 Eventuelt (Ingen vedtak)      


        


20.4.16 18/16 Kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskapet for 2015 


Kontrollutvalgets uttalelse til 
Aurskog-Hølands kommunes 
årsregnskap 2015 vedtas, og 
oversendes kommunestyret med 
kopi til formannskapet. 


Kommunesty
ret 


Behandlet i 
kommunestyret 
xx.xx, sak xx/xx. 


   


20.4.16 19/16 Diskusjonsnotat i forbindelse 
med neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 


Kontrollutvalget bestiller et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 
innenfor området Tidligfase i 
utbyggingsprosjekter fra 
Romerike Revisjon IKS. Utvalget 
ber revisjonen om å legge frem et 
utkast til prosjektplan i neste 
møte. 


Romerike 
Revisjon 


    


20.4.16 20/16 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 


Saken tas til orientering.      


20.4.16 21/16 Overordnet analyse 
selskapskontroll 


Kontrollutvalget godkjenner 
opplegget og fremdriftsplanen for 
arbeidet med overordnet analyse 
for selskapskontroll. 


     


20.4.16 22/16 Habilitet i kontrollutvalget Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 


     







Møte Sak nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


20.4.16 23/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 


     


20.4.16 24/16 Eventuelt (ingen vedtak)      


        


31.5.16 25/16 Orientering fra ordfører - 
innspill til overordnet 
analyse 2017 – 2020 


Saken utgår.   Ordfører 
stiller i 
septemberm
øtet. 


  


31.5.16 26/16 Prosjektplan - tidligfase i 
utbyggingsprosjekter 


1. Kontrollutvalget bestiller 
forvaltningsrevisjonsprosjekt
et – tidligfase i 
utbyggingsprosjekter, og ber 
om at vedlagte prosjektplan 
legges til grunn for det videre 
prosjektarbeidet. 


2. Prosjektet leveres til 
januar/februar møtet 2017, 
og gjennomføres innenfor en 
ramme på ca. 500 timer. 


Romerike 
Revisjon 


 Behandles 
jan./feb. 
2017 


  


31.5.16 27/16 Eierskapskontroll - Aurskog-
Høland Utbyggingsselskap AS 


Kontrollutvalget tar rapporten til 
orientering og oversender den til 
kommunestyret med følgende 
innstilling: 
 Kommunestyret tar 


rapporten til orientering og 
ber om at rapportens 
anbefalinger blir fulgt opp. 


Kommunesty
ret 


Behandlet i 
kommunestyret 
xx.xx, sak xx/xx. 


   


31.5.16 28/16 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 


Saken tas til orientering.      


31.5.16 29/16 Overordnet analyse for 
forvaltningsrevisjon - 


Overordnet analyse 2017-2020 
for kontrollutvalget i Aurskog-


     







Møte Sak nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


kontrollutvalgets risiko- og 
vesentlighetsvurdering 


Høland vedtas, med de endringer 
som fremkom i møtet. 


31.5.16 30/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 


     


31.5.16 31/16 Eventuelt (ingen vedtak)      


        


7.9.16 32/16 Henvendelse til 
kontrollutvalget 


Kontrollutvalget vil ikke behandle 
saken, og ber om at sekretariatet 
oversender saken til kommunens 
administrasjon. 


Avsender og 
kommunens 
administrasj
on 


    


7.9.16 33/16 Uavhengighetserklæringer 
fra oppdragsansvarlig revisor 
for regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon 


Oppdragsansvarlig revisors 
egenvurderinger tas til 
orientering. 


     


7.9.16 34/16 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 


Saken tas til orientering.      


7.9.16 35/16 Plan for forvaltningsrevisjon 
2017-2020 - utkast 


Forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon 2017-2020 
vedtas, med de endringer som 
fremkom i møtet, og oversendes 
kommunestyret med følgende 
innstilling: 
1. Plan for forvaltningsrevisjon 


2017-2020 vedtas. 
2. Kontrollutvalget delegeres 


myndighet til å foreta 
endringer i planen. 


Kommunesty
ret 


Behandlet i 
kommunestyret 
xx.xx, sak xx/xx. 


  


7.9.16 36/16 Overordnet analyse og plan 
for selskapskontroll 2017-
2020 - utkast 


Utvalgets innspill innarbeides i 
planen, som legges frem for 
vedtak i neste møte. 


     


7.9.16 37/16 Budsjett for kontroll- og 1. Følgende forslag til budsjettet Kommunen     







Møte Sak nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


tilsynsvirksomheten 2017 for kontroll- og 
tilsynsordningen for Aurskog-
Høland kommune vedtas, 
med forbehold om 
representantskapsbehandling 
i Romerike Revisjon IKS og 
ROKUS IKS, og oversendes 
kommunen som 
kontrollutvalgets forslag til 
ordningen for 2017. 


(tabell er ikke tatt med her) 
2. Forslaget følger 


formannskapets innstilling til 
kommunestyret vedrørende 
budsjettet for Aurskog-
Høland kommune 2017. 


7.9.16 38/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 


     


7.9.16 39/16 Eventuelt (ingen vedtak)      


        


23.11.16 40/16       


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        







Møte Sak nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        
 
































































